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  8 I. Administracinių teismų praktika

 1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

  8 1.1. Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. liepos 25 d. 
įsakymu Nr. V-431 „Dėl priemokų mokėjimo statutiniams valstybės 
tarnautojams policijos įstaigose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų 
Priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos 
įstaigose taisyklių 6 punkto atitikties Lietuvos Respublikos 2003 m. 
balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538 patvirtinto Vidaus tarnybos 
statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 punktui, Lietuvos Respublikos 
policijos generalinio komisaro 2003 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 
V-431 „Dėl priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams 
policijos įstaigose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Priemokų 
mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose 
taisyklių 6.3 punkto atitikties Lietuvos Respublikos 2003 m. 
balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538 patvirtinto Vidaus tarnybos 
statuto 3 straipsnio 8 daliai, 38 straipsnio 1 dalies 3 punktui, Lietuvos 
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 
punktui, ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. liepos 25 
d. įsakymu Nr. V-431 „Dėl priemokų mokėjimo statutiniams valstybės 
tarnautojams policijos įstaigose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų 
Priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos 
įstaigose taisyklių 9.7. punkto atitikties Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso 197 straipsnio 1 daliai.

22 1.2. Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 
4-258 (2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 4-238 redakcija), 59.2 ir 
68.3 punktų atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 
straipsnio 4 daliai, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 
12 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, 
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 
(2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 4-238 redakcija), 243 punkto 
atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.3 straipsnio 4 
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daliai, 1.7 straipsnio 2 daliai, 4.85 straipsnio 2 daliai, 6.384 straipsnio 
3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, principui lex 
non cogit ad impossibilia ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 
30 d. įsakymu Nr. 4-258 (2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 4-238 
redakcija), 244 punkto atitikties Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 4.85 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės 
principui.

 2. Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų

46 2.1. Dėl administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo 
priemonių apskundimo
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platinimą ar demonstravimą (ATPK 18818 str.)
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administravimo srityje
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70 3.1.1. Dėl užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos sąlygų
Dėl užsieniečio, atliekančio laisvės atėmimo bausmę, teisėto buvimo 
Lietuvos Respublikos teritorijoje
Dėl draudimo užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, jei jo 
atvykimas ir buvimas grėstų valstybės saugumui ir viešajai tvarkai
Dėl užsieniečio teisės į šeimos ir asmeninio gyvenimo gerbimą 
įgyvendinimo

90 3.1.2. Dėl užsieniečio įtraukimo į bendrą neįleistinų į Šengeno 
erdvę asmenų sąrašą, kaip pagrindo taikyti valstybinės politikos, 
visuomenės saugumo sumetimais judėjimo laisvę ribojančias 
priemones

 3.2. Dėl konkurencijos teisinių santykių

99 3.2.1. Dėl Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijos procesinių 
konkurencijos teisės normų santykio
Dėl Konkurencijos tarybos nutarime įtvirtintos konfi dencialumo 
sąlygos teisinės reikšmės
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Dėl teisės neduoti parodymų prieš save apimties konkurencijos 
teisėje
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informavimo pareigos turinio ir apimties
Dėl Konkurencijos tarybos pareigūnų teisinio statuso bylų 
nagrinėjimo Konkurencijos tarybos posėdyje metu ir proceso 
dalyvių teisės užduoti jiems klausimus
Dėl skirtumų tarp pranešimo apie atliktą tyrimą ir galutinio 
Konkurencijos tarybos nutarimo teisinio kvalifi kavimo 
Dėl Reglamente Nr. 1/2003 numatytos nacionalinių konkurencijos 
institucijų pareigos informuoti Komisiją apie priimtus sprendimus 
poveikio subjektinėms tiriamų ūkio subjektų teisėms
Dėl ribotos teismo diskrecijos vertinti Konkurencijos tarybos atliktų 
sudėtingų ekonominio pobūdžio tyrimų išvadas ir dėl atitinkamos 
rinkos apibrėžimo priskyrimo minėtų sudėtingų tyrimų kategorijai

176 3.2.2. Dėl Konkurencijos tarybos teisės atnaujinti nutrauktą tyrimą, 
paaiškėjus naujoms aplinkybėms
Dėl baudų ūkio subjektų asociacijoms ir jas sudarantiems ūkio 
subjektams skyrimo

 3.3. Dėl iš teritorijų planavimo kylančių teisinių santykių

203 3.3.1. Dėl teigiamos valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą 
atliekančios institucijos detaliojo plano patikrinimo išvados 
apskundimo

 3.4. Dėl tarnybos santykių

224 3.4.1. Dėl pusės mokymosi kitose, nei vidaus reikalų profesinio 
mokymo įstaigose, aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, 
aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), 
saugumo ar karo mokyklose, aukštosiose švietimo įstaigose 
laiko įskaitymo į vidaus tarnybos stažą vidaus reikalų sistemos 
pareigūnams

240 3.4.2. Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo už laikinojo nedarbingumo 
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prasme
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I. Administracinių teismų praktika

I. Administracinių teismų praktika

1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

1.1. Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. liepos 25 d. 

įsakymu Nr. V-431 „Dėl priemokų mokėjimo statutiniams valstybės 

tarnautojams policijos įstaigose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų 

Priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos 

įstaigose taisyklių 6 punkto atitikties Lietuvos Respublikos 2003 m. 

balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538 patvirtinto Vidaus tarnybos 

statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 punktui, Lietuvos Respublikos policijos 

generalinio komisaro 2003 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-431 „Dėl 

priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos 

įstaigose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Priemokų mokėjimo 

statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose taisyklių 6.3 

punkto atitikties Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu 

Nr. IX-1538 patvirtinto Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 8 daliai, 38 

straipsnio 1 dalies 3 punktui, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 

įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punktui, ir Lietuvos policijos generalinio 

komisaro 2003 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-431 „Dėl priemokų 

mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose 

taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Priemokų mokėjimo statutiniams 

valstybės tarnautojams policijos įstaigose taisyklių 9.7. punkto atitikties 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 197 straipsnio 1 daliai.
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Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

Administracinė byla Nr. I444-3/2008
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

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

2008 m. gruodžio 1 d. 
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Artūro Drigoto, Dainiaus Raižio 
(kolegijos pirmininkas), Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas) ir Skirgailės 
Žalimienės,
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę 
administracinę bylą pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. 
gegužės 8 d. prašymą ištirti, ar Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 
m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-431 „Dėl priemokų mokėjimo statutiniams 
valstybės tarnautojams policijos įstaigose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų 
Priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose 
taisyklių 6 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 29 
d. įstatymu Nr. IX-1538 patvirtinto Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 
dalies 3 punktui; ar Lietuvos Respublikos policijos generalinio komisaro 2003 
m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-431 „Dėl priemokų mokėjimo statutiniams 
valstybės tarnautojams policijos įstaigose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų 
Priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose 
taisyklių 6.3 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 
29 d. įstatymu Nr. IX-1538 patvirtinto Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 
8 daliai, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 
dalies 2 punktui; ar Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. liepos 
25 d. įsakymu Nr. V-431 „Dėl priemokų mokėjimo statutiniams valstybės 
tarnautojams policijos įstaigose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Priemokų 
mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose taisyklių 9.7. 
punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 197 straipsnio 1 
daliai.
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I. Administracinių teismų praktika

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo norminę 
administracinę bylą pagal pareiškėjų A. Z., G. L., G. A., V. G., M. L., A. D., A. 
Z., I. L., A. B., D. K., A. S., V. V., A. Z., A. K. skundą atsakovui Vilniaus miesto 
vyriausiajam policijos komisariatui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Policijos 
departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, dėl 
priemokų priteisimo.

2007 m. gegužės 8 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas 
sustabdė administracinę bylą ir kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį 
teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 
m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-431 „Dėl priemokų mokėjimo statutiniams 
valstybės tarnautojams policijos įstaigose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų 
Priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose 
taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 6 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538 patvirtinto Vidaus tarnybos 
statuto (toliau – ir Vidaus tarnybos statutas) 38 straipsnio 1 dalies 3 punktui; 
ar Lietuvos Respublikos policijos generalinio komisaro 2003 m. liepos 25 
d. įsakymu Nr. V-431 „Dėl priemokų mokėjimo statutiniams valstybės 
tarnautojams policijos įstaigose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Priemokų 
mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose taisyklių 6.3. 
punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu 
Nr. IX-1538 patvirtinto Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 8 daliai, Lietuvos 
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punktui; ar 
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-431 
„Dėl priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose 
taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Priemokų mokėjimo statutiniams valstybės 
tarnautojams policijos įstaigose taisyklių 9.7. punktas neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos darbo kodekso 197 straipsnio 1 daliai.

Prašymą ištirti norminio administracinio akto atitiktį įstatymams Vilniaus 
apygardos administracinis teismas grindžia šiais argumentais:

1. Tiek iš Vidaus tarnybos statuto (7 skirsnis), tiek iš Lietuvos Respublikos 
valstybės tarnybos įstatymo (4 str. 2 d., 23 str. 1 d.) matyti, jog valstybės 
tarnautojo darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedai ir priemokos. 
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Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

Nuo 2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojusio Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 
dalies 3 punkte suformuluota imperatyvi taisyklė, jog pareigūnams mokama 
priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą (...). Vidaus tarnybos statuto 
38 straipsnio 4, 5 dalys įtvirtina, jog priemokų mokėjimo tvarką nustato 
atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovas, o mokamos priemokos 
negali viršyti 60 procentų pareiginės algos. Tokia tvarka patvirtinta Lietuvos 
policijos generalinio komisaro 2003 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-431 „Dėl 
priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose 
taisyklių patvirtinimo“, kurių 2 punkte numatyta, jog pareigūnams mokamos (be 
kitų) ir ši priemoka – už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą (2.5 p.). Abejonių 
kelia Taisyklių 6 punktas, kuris numato, jog pareigūnams gali būti mokamos 2.5 
punkte nurodytos priemokos, nors Vidaus tarnybos statutas tokios alternatyvos 
nenumato, t. y. esant nustatytiems pagrindams priemoka privalo būti mokama, 
o 6.3 punkte nustatyta, jog pasikeitus pareigūno darbo sąlygoms, priemokos 
skyrimo pagrindui arba policijos įstaigos fi nansinei padėčiai, policijos įstaigos 
vadovo įsakymu priemokos dydis ir mokėjimo terminas gali būti pakeisti. Vidaus 
tarnybos statuto 38 straipsnis priemokų mokėjimo tvarkos nustatymą deleguoja 
vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovui, o Taisyklių 9.7 punkte yra įtvirtintas 
lankstus, t. y. ne daugiau kaip 0,6 pareiginės algos, priemokos dydis. Vilniaus 
apygardos administracinio teismo nuomone, Taisyklių 6.3. punkte suformuluota 
taisyklė toje dalyje, kuri susijusi su galimybe atsakingiems subjektams, 
pasikeitus policijos įstaigos fi nansinei padėčiai, tarnautojams, turintiems teisę 
gauti aptariamą priemoką, įsakymu keisti priemokos dydį ir mokėjimo terminą, 
neatitinka pačios priemokos paskirties, nes tai leistų priemoką žymiai sumažinti 
arba jos visai nemokėti, nustačius tik labai abstrakčią galimybę – įstaigos 
fi nansinės padėties pakitimą, net ne pablogėjimą.

2. Nei Vidaus tarnybos statutas, nei Valstybės tarnybos įstatymas tiesiogiai 
priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą dydžio neįtvirtina, todėl, 
remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies ir 5 straipsnio 
nuostatomis, kad darbo santykius bei socialines garantijas reglamentuojantys 
įstatymai valstybės tarnautojams, tarp jų – ir statutiniams, taikomi tiek, 
kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja Valstybės tarnybos 
įstatymas, šiam teisiniam santykiui, Vilniaus apygardos administracinio 
teismo nuomone, taikytinas Darbo kodekso 197 straipsnis. Kadangi Taisyklių 
9.7. punkte įtvirtintas priemokos dydis (ne daugiau kaip 0,6 pareiginės algos) 
riboja priemokos mokėjimą, ir, kai darbo krūvis padvigubėja, neleidžia mokėti 
pareigūnui proporcingai daugiau, jis prieštarauja Darbo kodekso 197 straipsnio 
1 daliai.
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II.

Rengiant bylą nagrinėti teisme, gautas atsakovo – Lietuvos Respublikos 
policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos – rašytinis 
atsiliepimas. Atsakovas nurodo, kad su pareiškėjų skundu nesutinka ir mano, 
jog Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 
V-431 „Dėl priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos 
įstaigose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Priemokų mokėjimo statutiniams 
valstybės tarnautojams policijos įstaigose taisyklių 6 punktas atitinka Lietuvos 
Respublikos 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538 patvirtinto Vidaus 
tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 punktą, Lietuvos Respublikos 
policijos generalinio komisaro 2003 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-431 „Dėl 
priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose 
taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Priemokų mokėjimo statutiniams valstybės 
tarnautojams policijos įstaigose taisyklių 6.3. punktas atitinka Lietuvos 
Respublikos 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538 patvirtinto Vidaus 
tarnybos statuto 3 straipsnio 8 dalį, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 
įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Lietuvos policijos generalinio 
komisaro 2003 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-431 „Dėl priemokų mokėjimo 
statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose taisyklių patvirtinimo“ 
patvirtintų Priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos 
įstaigose taisyklių 9.7. punktas atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekso 
197 straipsnio 1 dalį.

Išplėstinė teisėjų kolegija 

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

Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu patvirtinto 
Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad priemokų 
mokėjimo tvarką statutiniams valstybės tarnautojams nustato atitinkamos 
vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovas. Vadovaudamasis Vidaus tarnybos 
statuto 38 straipsniu, Lietuvos policijos generalinis komisaras 2003 m. liepos 
25 d. įsakymu Nr. V-431 „Dėl priemokų mokėjimo statutiniams valstybės 
tarnautojams policijos įstaigose taisyklių patvirtinimo“ patvirtino Priemokų 
mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose taisykles. 
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Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas abejoja, ar 
Taisyklių 6 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 
29 d. įstatymu patvirtinto Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 
punktui, ar Taisyklių 6.3 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos 2003 
m. balandžio 29 d. įstatymu patvirtinto Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 
8 daliai, 38 straipsnio 1 dalies 3 punktui, Lietuvos Respublikos valstybės 
tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punktui, ir ar Taisyklių 9.7. punktas 
prieštarauja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 197 straipsnio 1 daliai.

IV.

Dėl Taisyklių 6 punkto atitikties Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 
dalies 3 punktui

Taisyklių 6 punkte ir jo 6.1. – 6.4. papunkčiuose nustatyta:
„6. Pareigūnams gali būti mokamos 2.5 punkte nurodytos priemokos, 

kurių mokėjimas įforminamas šia tvarka:
6.1. Tiesioginis pareigūno vadovas parengia motyvuotą tarnybinį 

pranešimą, kuriame nurodoma, už ką siūloma skirti priemoką. Ši priemoka 
gali būti skiriama už nesančio darbuotojo pavadavimą, papildomų pavedimų 
skyrimą pareigūnui, dėl ko padidėja jo darbo krūvis, ir kita. Tarnybinis 
pranešimas suderinamas su atitinkamą struktūrinį padalinį kuruojančiu 
įstaigos vadovo pavaduotoju, fi nansų padalinio vadovu, ir teikiamas įstaigos 
vadovui.

6.2. Priemoka skiriama pareigūnams policijos įstaigos vadovo įsakymu, 
kurio projektą rengia policijos įstaigos personalo padalinys, suderinęs su 
fi nansų padalinio vadovu. Įsakymo projekte nurodomas priemokos dydis ir 
mokėjimo trukmė. 

6.3. Pasikeitus pareigūno darbo sąlygoms, priemokos skyrimo pagrindui 
arba policijos įstaigos fi nansinei padėčiai, policijos įstaigos vadovo įsakymu 
priemokos dydis, ir mokėjimo terminas gali būti pakeisti.

6.4. Priemoka negali būti mokama ilgiau kaip vienerius metus nuo jos 
paskyrimo. Jei pareigūnui ilgiau negu vienerius metus tenka dirbti 2.5 punkto 
nurodytomis sąlygomis, laikoma, kad jos įgavo nuolatinį pobūdį. Šiuo atveju 
sprendžiama dėl pareigūno pareigybės aprašymo papildymo ar pakeitimo, 
peržiūrint nustatytą kategoriją ir funkcijas.“

Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas savo abejones 
Taisyklių 6 punkto atitiktimi Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 
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punktui grindžia tuo, kad pagal Vidaus tarnybos statuto 6 punktą, priemokos 
pareigūnams gali būti mokamos, tuo tarpu pagal Vidaus tarnybos statuto 38 
straipsnio 1 dalies 3 punktą, tokios priemokos turi būti mokamos, esant šioje 
teisės normoje numatytiems pagrindams. 

Vidaus tarnybos pareigūnų darbo užmokestį reglamentuoja Valstybės 
tarnybos įstatymo VI skyriaus (23-26 straipsnių) nuostatos, kurios, remiantis 
Valstybės tarnybos 4 straipsnio 2 dalimi, yra be išlygų taikomos ir statutiniams 
valstybės tarnautojams. Vidaus tarnybos pareigūnų darbo užmokesčio 
klausimus detalizuoja Vidaus tarnybos statuto 35-38 straipsniai. 

Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalyje ir šios dalies 3 punkte 
nustatyta:

„1. Pareigūnams mokamos šios priemokos:
<...> 
3) už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių, 

atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą. Papildomos užduotys 
pareigūnui turi būti suformuluotos raštu.“

Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad 
tiek iš Vidaus tarnybos statuto, tiek iš Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 
įstatymo nuostatų matyti, kad valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro 
pareiginė alga, priedai ir priemokos (Valstybės tarnybos įstatymo 23 str. 1 d., 
Vidaus tarnybos statuto 35-38 str.). Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 
dalies 3 punkte suformuluota imperatyvi taisyklė, jog pareigūnams mokama 
priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą.

Konstitucinis Teismas savo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime yra 
išaiškinęs, kad „pagal Konstituciją negali būti tokios teisinės situacijos, kad 
valstybės tarnautojui, kuris atliko pavestą darbą, už šį darbą nebūtų mokama, 
būtų mokama ne nustatytu laiku arba mokama mažiau negu priklauso pagal 
įstatymus ir jais remiantis išleistus kitus teisės aktus.“

Sistemiškai aiškindama Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 
1 dalies ir Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio nuostatas, Vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad priemoka 
už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, taip pat kaip ir pareiginė alga bei 
priedai, yra darbo užmokesčio, mokamo vidaus tarnybos pareigūnams, 
sudėtinė dalis. Todėl priemokų mokėjimui taikoma ta pati ofi ciali konstitucinė 
doktrina, kuri taikoma ir mokant likusias pareigūnų darbo užmokesčio dalis. 
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad 
priemokų mokėjimas pareigūnams yra privalomas ir priemokos negali būti 
nemokamos, jeigu egzistuoja teisės aktuose nustatyti šių priemokų mokėjimo 
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pagrindai. Šiuos pagrindus nustato, be kita ko, Vidaus tarnybos statuto 38 
straipsnio 1 dalies 3 punktas. Iš jų matyti, kad priemoka turi būti mokama, 
(1) jeigu pareigūno veikla viršija įprastą darbo krūvį, arba (2) jeigu pareigūnas 
atlieka papildomas užduotis, viršijančias nustatytą darbo trukmę. Be to, šios 
papildomos užduotys pareigūnui turi būti suformuluotos raštu. Specialų 
priemokų už pareigūno veiklą viršijantį įprastą darbo krūvį arba papildomų 
užduočių, viršijančių nustatytą darbo trukmę, atlikimą, ribojimo laiko 
požiūriu pagrindą nustato Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 2 dalis. Ši 
priemoka negali būti mokama ilgiau kaip vienerius metus nuo jos paskyrimo, 
išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus. Jei valstybės 
tarnautojui ilgiau negu vienerius metus tenka dirbti šio straipsnio 1 dalies 3 
punkte nurodytomis sąlygomis, laikoma, kad jos įgavo nuolatinį pobūdį. Šiuo 
atveju sprendžiama dėl valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo papildymo.

Esant Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 punkte 
nurodytiems pagrindams, priemokų vidaus tarnybos pareigūnui mokėjimas 
nepatenka į atitinkamos vidaus reikalų įstaigos vadovo diskreciją. Įstaigos 
vadovui tenka spręsti, ar vidaus tarnybos pareigūnui pavesti vykdyti 
veiklą, viršijančią įprastą darbo krūvį, arba užduotis, viršijančias nustatytą 
darbo trukmę. Tačiau jeigu tokie pavedimai yra duoti ir užduotys atliktos, 
priemokos nemokėjimas reikštų neapmokėjimą už atliktą darbą, o tai draudžia 
Konstitucija.

Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 4 dalimi pavesta šio straipsnio 1 
ir 3 dalyse nustatytų priemokų mokėjimo tvarką nustatyti atitinkamos vidaus 
reikalų centrinės įstaigos vadovui. Šį įstatymų leidėjo pavedimą Policijos 
generalinis komisaras realizavo, 2003 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-431 
patvirtindamas Priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams 
policijos įstaigose taisykles. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindus, kuriems esant 
vidaus tarnybos pareigūnams mokamos priemokos, nustato Valstybės tarnybos 
įstatymo ir Vidaus tarnybos statuto nuostatos, Vidaus tarnybos statuto 38 
straipsnio 4 dalies pavedimas įstaigos vadovui nustatyti priemokų mokėjimo 
tvarką reiškia pavedimą nustatyti procedūrines taisykles, pagal kurias 
priemokos yra įforminamos ir mokamos, o ne taisykles, kurios nustatytų tokių 
priemokų mokėjimo pagrindus ir konkuruotų su įstatymų nuostatomis.

Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne sykį yra nurodęs, kad iš 
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 
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santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais, taip 
pat, kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį 
reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose. 
Konstitucinis Teismas taip pat yra atkreipęs dėmesį, kad poįstatyminiu teisės 
aktu negalima pakeisti įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės 
normų, kurios konkuruotų su įstatymo normomis (Konstitucinio Teismo 2004 
m. gruodžio 13 d. nutarimas).

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo nuolatinėje praktikoje 
ne kartą yra akcentavęs būtinybę viešojo administravimo subjektams, priimant 
norminius administracinius aktus, laikytis įstatymų viršenybės principo. 
Viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, 
veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o bet kokie viešojo 
administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą 
kompetenciją, pripažįstami neteisėtais (Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo nutartys administracinėse bylose Nr. I1-04/2005, Nr. I1-02/2006, Nr. I1-
04/2006).

Iš pareiškėjo prašymo argumentų matyti, jog galimą Taisyklių 6 punkto 
prieštaravimą Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 punktui jis 
įžvelgia todėl, kad Taisyklių 6 punkte naudojama formuluotė, jog priemokos 
„gali būti mokamos“, tuo tarpu Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 
dalies 3 punkto nuostatos suponuoja imperatyvų priemokų mokėjimą. 
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, remdamasi 
aukščiau nurodyta argumentacija, pritaria pareiškėjo argumentams, kad 
esant Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytiems 
pagrindams, priemokų mokėjimas yra privalomas. Tačiau siekiant nustatyti, 
ar Taisyklių 6 punktas neįtvirtina su Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 
dalies 3 punktu konkuruojančių normų, negalima remtis vien gramatiniu 
teisės aiškinimo metodu. Prieštaravimas tarp Taisyklių 6 punkto ir Vidaus 
tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 punkto galėtų būti nustatytas tada, 
kai Taisyklių 6 punktas leistų neskirti priemokų tais atvejais, kai Vidaus 
tarnybos statutas jas įpareigoja skirti, arba atvirkščiai, leistų skirti priemokas, 
kai Vidaus tarnybos statutas tokio atvejo nenumatytų. Siekiant nustatyti, ar 
Taisyklių 6 punktas iš tiesų įtvirtina su Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 
1 dalies 3 punktu konkuruojančią teisės normą, būtina remtis sisteminiu teisės 
aiškinimo metodu. Žvelgiant į Taisyklių 6 punktą sistemiškai, matyti, kad jis 
išreiškia įžangą į Taisyklių 6.1.-6.4. papunkčius, kuriuose nustatyta konkreti 
priemokų įforminimo tvarka. Tuo tarpu Taisyklių 2 punktas, jų 2.5. papunktis, 
analogiškai – ir Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnis įtvirtina, kad
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„2. Pareigūnams mokamos šios priemokos:
<...>
2.5. už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą;“.
Negalima tokia situacija, kai teisės akto leidėjas (šiuo atveju – Policijos 

generalinis komisaras) Taisyklių 2 punktu nustatytų imperatyvų priemokų 
mokėjimą, o Taisyklių 6 punktu ankstesnę normą paneigtų. Todėl Taisyklių 
6 punkto formuluotė „Pareigūnams gali būti mokamos 2.5 punkte nurodytos 
priemokos, kurių mokėjimas įforminamas šia tvarka“ aiškintina, kaip leidžianti 
tokių priemokų mokėjimą, kai jų mokėjimas įforminamas Taisyklių 6.1.-6.4. 
punktuose nustatyta tvarka, o ne kaip suteikianti įstaigos vadovui diskrecijos 
teisę spręsti, ar skirti tokias priemokas, jei egzistuoja Vidaus tarnybos statuto 
38 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyti jų skyrimo pagrindai.

Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, 
kad Taisyklių 6 punktas neprieštarauja Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 
dalies 3 punktui.

V.

Dėl Taisyklių 6.3 punkto atitikties Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 8 
daliai, 38 straipsnio 1 dalies 3 punktui, Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 
1 dalies 2 punktui

Taisyklių 6.3 punkte nustatyta:
„Pasikeitus pareigūno darbo sąlygoms, priemokos skyrimo pagrindui 

arba policijos įstaigos fi nansinei padėčiai, policijos įstaigos vadovo įsakymu 
priemokos dydis, ir mokėjimo terminas gali būti pakeisti.“

Pareiškėjo teigimu, ginčijamų Taisyklių 6.3 punkte suformuluota 
nuostata toje dalyje, kuri susijusi su galimybe atsakingiems subjektams, 
pasikeitus pareigūno darbo sąlygoms, priemokos skyrimo pagrindui 
arba policijos įstaigos fi nansinei padėčiai, įsakymu keisti priemokos dydį 
ir mokėjimo terminą, neatitinka pačios priemokos paskirties, nes tai 
leistų priemoką žymiai sumažinti arba jos visai nemokėti nustačius tik 
labai abstrakčią galimybę – įstaigos fi nansinės padėties pakitimą, net ne 
pablogėjimą. Iš šių pareiškėjo argumentų matyti, kad jis abejoja Taisyklių 6.3. 
punkto formuluote, leidžiančia pakeisti priemokos dydį ir mokėjimo terminą, 
pasikeitus policijos įstaigos fi nansinei padėčiai. Pareiškėjas nenurodo jokių 
argumentų, kodėl prieštarautų aukštesnės galios teisiniams aktams galimybė 
keisti priemokos dydį ar mokėjimo terminą, pasikeitus pareigūno darbo 
sąlygoms ar priemokos skyrimo pagrindui. Todėl Vyriausiojo administracinio 
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teismo išplėstinė teisėjų kolegija tirs Taisyklių 6.3 punkto, kiek jis numato 
galimybę policijos įstaigos vadovo įsakymu pakeisti priemokos dydį ir 
mokėjimo terminą, pasikeitus policijos įstaigos fi nansinei padėčiai, teisėtumą. 

Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija šioje 
nutartyje jau yra konstatavusi, kad priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią 
veiklą, taip pat kaip ir pareiginė alga bei priedai, yra darbo užmokesčio, 
mokamo vidaus tarnybos pareigūnams, sudėtinė dalis. Taip pat padaryta 
išvada, kad priemokų mokėjimas pareigūnams yra privalomas ir priemokos 
negali būti nemokamos, jeigu egzistuoja teisės aktuose nustatyti šių priemokų 
mokėjimo pagrindai.

Minėta, kad pagrindus, kuriems esant vidaus tarnybos pareigūnui 
mokamos priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, nustato Vidaus 
tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 punktas. Nei šioje teisės normoje, nei 
kitose Vidaus tarnybos statuto ar Valstybės tarnybos įstatymo normose nėra 
numatyta galimybė mažinti vidaus tarnybos pareigūnui darbo užmokestį, 
pasikeitus įstaigos fi nansinei padėčiai. Kadangi priemoka už įprastą darbo 
krūvį viršijančią veiklą yra darbo užmokesčio dalis, jos nemokėjimas, kai 
įprastą darbo krūvį viršijančius darbus pareigūnas atliko, reikštų darbo 
užmokesčio mažinimą. Priemokos dydžio ar mokėjimo termino keitimas 
galėtų būti siejamas tik su pagrindų tokiai priemokai skirti pasikeitimu, t. y. su 
pareigūno atliekamos įprastą krūvį viršijančios veiklos pokyčiais. Atsakovas, 
Taisyklių 6.3. punkte numatydamas galimybę keisti priemokos dydį ir 
mokėjimo terminą, siedamas tai su pasikeitusia policijos įstaigos fi nansine 
padėtimi, įvedė Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 punkte 
nenumatytą priemokos mokėjimo kriterijų ir tuo pažeidė šią teisės normą. 
Pažymėtina, kad pagal Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, išimtiniais 
atvejais, ir tik jei tai yra būtina siekiant apsaugoti Konstitucijoje įtvirtintas 
vertybes, valstybės tarnautojams atlyginimas gali būti mažinamas. Bet net 
ir tokiais išimtiniais atvejais apmokėjimas už darbą negali būti mažinamas 
pažeidžiant Konstitucijoje įtvirtintą pusiausvyrą tarp asmens ir visuomenės 
interesų (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). 
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, 
toks mažinimas visais atvejais turi remtis aiškiu įstatyminiu pagrindu ir 
atitikti konstitucinį proporcingumo principą. Tuo tarpu Taisyklių 6.3. punkte 
numatyta galimybė keisti priemokos dydį ir mokėjimo terminą, pasikeitus 
policijos įstaigos fi nansinei padėčiai, nesiremia įstatyminiu pagrindu. Šioje 
teisės normoje nedetalizuojami priemokos mažinimo pagrindai ir nesiekiama 
užtikrinti asmens ir visuomenės interesų pusiausvyros. Toks teisinis 
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reguliavimas prieštarauja Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 
punkto nuostatoms.

Kartu Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 
atkreipia dėmesį, kad priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą turi 
būti mokama tik esant šiam pagrindui, t. y. vadovo pavedimu pareigūnui 
atlikus įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą. Jei išnyksta šios priemokos 
mokėjimo pagrindas, tokia priemoka nebeturi būti mokama. Pareigūnas 
neįgyja teisėto lūkesčio, kad jam nuolat bus pavedami atlikti darbai, viršijantys 
įprastą darbo krūvį, už kuriuos jam bus mokama. Tai patvirtina išimtinis 
priemokos už įprastinį darbo krūvį viršijančią veiklą pobūdis. Tokią išvadą 
suponuoja ir Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 2 dalis, numatanti, 
jog tokia priemoka negali būti mokama ilgiau kaip vienerius metus nuo jos 
paskyrimo.

Konstatavus, kad Taisyklių 6.3. punkte numatyta galimybė keisti 
priemokos dydį ir mokėjimo terminą, pasikeitus policijos įstaigos fi nansinei 
padėčiai, prieštarauja Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 
punktui, nebėra pagrindo tirti, ar Taisyklių 6.3. punktas neprieštarauja 
Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 8 daliai ir Valstybės tarnybos įstatymo 
16 straipsnio 1 dalies 2 punktui. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 
116 straipsnio 1 dalį, norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas 
panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai ofi cialiai 
paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo 
norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu. Šios teisinės pasekmės 
iškyla nepriklausomai nuo to, vienam ar keliems aukštesnės teisinės galios 
teisės aktams ar jų dalims prieštarauja ginčijamas norminis administracinis 
aktas. Todėl, kai yra keliamas norminio administracinio akto atitikties keliems 
aukštesnės teisinės galios teisės aktams (jų dalims) ar kelioms to paties teisės 
akto nuostatoms klausimas, norminio administracinio akto teisėtumo bylą 
nagrinėjantis administracinis teismas, konstatavęs norminio administracinio 
akto prieštaravimą vienai aukštesnės teisinės galios teisės akto nuostatai, 
nebeprivalo tirti norminio administracinio akto teisėtumo kitų aukštesnės 
teisinės galios teisės aktų nuostatų atžvilgiu. Tokios pačios praktikos laikytasi 
ir kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtose bylose 
dėl norminio administracinio akto teisėtumo (žr., pvz., 2006 m. liepos 25 
d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-02/2006 Vilniaus apygardos 
administracinis teismas prieš Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos; 2005 m. spalio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-
04/2005, Vilniaus apygardos teismas prieš Teisingumo ministeriją).
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VI.

Dėl Taisyklių 9.7 punkto atitikties Darbo kodekso 197 straipsnio 1 daliai

Taisyklių 9.7 punkte nustatytas priemokų dydis:
„9.7. Už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą – ne daugiau kaip 0,6 

pareiginės algos“.
Taigi ginčijamame Taisyklių 9.7 punkte yra įtvirtintas lankstus, t. y. ne 

daugiau kaip 0,6 pareiginės algos, priemokos dydis.
Pareiškėjas abejoja, ar toks priemokos dydžio ribojimas neprieštarauja 

Darbo kodekso 197 straipsnio 1 daliai, pagal kurią, kai padidinamas darbuotojo 
darbo mastas, palyginti su nustatyta norma, už darbą jam mokama proporcingai 
daugiau.

Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnis nustato, kad Darbo santykius ir 
socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės 
tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja 
šis Įstatymas. Todėl apie norminių administracinių aktų, reglamentuojančių 
valstybės tarnybos teisinius santykius, prieštaravimą Darbo kodekso nuostatoms 
būtų pagrįsta kalbėti tik tada, jei Darbo kodekso nuostatos valstybės tarnybos 
santykiams būtų taikytinos, t. y. jei atitinkamų santykių nereglamentuotų 
Valstybės tarnybos įstatymas, o statutinių valstybės tarnautojų tarnybos santykių 
taip pat nereglamentuotų atitinkami statutai (Valstybės tarnybos įstatymo 4 str. 
1-2 d.).

Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad šio 
straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytos priemokos negali viršyti 60 
procentų pareiginės algos. Analogišką nuostatą įtvirtina Vidaus tarnybos statuto 
38 straipsnio 5 dalis, kuri nustato, kad pareigūnams mokamos priemokos negali 
viršyti 60 procentų pareiginės algos.

Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad nors 
Vidaus tarnybos statutas ir Valstybės tarnybos įstatymas tiesiogiai neįtvirtina 
priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą dydžio, tačiau abu teisės 
aktai įtvirtina bendrą priemokų dydį, į kurį patenka ir priemokos už įprastą 
darbo krūvį viršijančią veiklą. Šis bendras priemokų dydis negali viršyti 60 
procentų pareiginės algos. Visiškai suprantama, kad įstatymų leidėjui nustačius 
bendrą maksimalų priemokų dydį, bet kuri viena iš priemokų, tarp jų – ir 
Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta priemoka už 
įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, negali viršyti 60 procentų pareiginės algos. 
Įstatymų leidėjas pasirinko teisinio reguliavimo techniką nustatyti ne kiekvienos 
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iš Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalyje numatytos priemokos dydį, o 
įtvirtinti bendrą maksimalų visų priemokų dydį. Tuo netiesiogiai sureguliuojamas 
ir maksimalus priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą dydis. Kadangi 
tiek Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 5 dalis, tiek Valstybės tarnybos 
įstatymo 26 straipsnio 3 dalis reglamentuoja priemokų už įprastą darbo krūvį 
viršijančią veiklą dydį, remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsniu nėra 
pagrindo teigti, kad šie teisiniai santykiai nėra sureglamentuoti ir kad jiems būtų 
pagrindas taikyti darbo santykius reglamentuojančius aktus.

Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, 
kad nustatant vidaus tarnybos pareigūnų priemokų už įprastą darbo krūvį 
viršijančią veiklą dydį, Darbo kodekso 197 straipsnio 1 dalis netaikytina. Dėl 
šios priežasties nėra pagrindo teigti, kad Taisyklių 9.7 punktas galėtų prieštarauti 
Darbo kodekso 197 straipsnio 1 daliai.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, Vyriausiojo administracinio 
teismo išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a :

Pripažinti, kad Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. liepos 25 d. 
įsakymu Nr. V-431 „Dėl priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams 
policijos įstaigose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Priemokų mokėjimo 
statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose taisyklių 6 punktas 
neprieštarauja Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 punktui.

Pripažinti, kad Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. liepos 25 d. 
įsakymu Nr. V-431 „Dėl priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams 
policijos įstaigose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Priemokų mokėjimo 
statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose taisyklių 6.3 punkte 
numatyta galimybė keisti priemokos dydį ir mokėjimo terminą, pasikeitus 
policijos įstaigos fi nansinei padėčiai, prieštarauja Vidaus tarnybos statuto 38 
straipsnio 1 dalies 3 punktui.

Pripažinti, kad Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. liepos 25 d. 
įsakymu Nr. V-431 „Dėl priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams 
policijos įstaigose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Priemokų mokėjimo 
statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose taisyklių 9.7 punktas 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 197 straipsnio 1 daliai.

Teismo sprendimas skelbiamas Valstybės žiniose.
Sprendimas neskundžiamas.
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1.2. Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 

(2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 4-238 redakcija), 59.2 ir 68.3 punktų 

atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 4 daliai, 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 daliai, 

konstituciniam teisinės valstybės principui, Šilumos tiekimo ir vartojimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. 

birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 (2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 4-238 

redakcija), 243 punkto atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

1.3 straipsnio 4 daliai, 1.7 straipsnio 2 daliai, 4.85 straipsnio 2 daliai, 

6.384 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, 

principui lex non cogit ad impossibilia ir Šilumos tiekimo ir vartojimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. 

birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 (2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 4-238 

redakcija), 244 punkto atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

4.85 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Administracinė byla Nr. I444-4/2008
Procesinio sprendimo kategorija 17.1; 25

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

2008 m. lapkričio 28 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Laimės Baltrūnaitės, 
Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Stasio Gagio ir Virgilijaus 
Valančiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Rasai Kubickienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui Kęstučiui Griniui, 
atsakovo atstovams Linai Lukoševičiūtei ir Petrui Urbonui,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal 
pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Egidijaus Klumbio prašymą ištirti, 
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ar Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 (2007 m. birželio 15 
d. įsakymo Nr. 4-238 redakcija), 59.2 ir 68.3 punktai neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 4 daliai, Lietuvos Respublikos 
šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės 
principui; ar Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 (2007 
m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 4-238 redakcija), 243 punktas neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.3 straipsnio 4 daliai, 1.7 straipsnio 2 
daliai, 4.85 straipsnio 2 daliai, 6.384 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės 
valstybės principui, principui lex non cogit ad impossibilia; ar Šilumos tiekimo 
ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 
m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 (2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 4-238 
redakcija), 244 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
4.85 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Lietuvos Respublikos Seimo narys Egidijus Klumbys 2007 m. liepos 9 
d. prašymu ir 2007 m. liepos 30 d. patikslintu prašymu kreipėsi į Lietuvos 
vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti:

– ar Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 (2007 
m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 4-238 redakcija) (toliau – ir Taisyklės), 59.2 ir 
68.3 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – 
ir Civilinis kodeksas) 4.83 straipsnio 4 daliai, Lietuvos Respublikos šilumos 
ūkio įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2008 m. sausio 1 d.) (toliau 
– ir Šilumos ūkio įstatymas) 12 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės 
valstybės principui;

– ar Taisyklių 243 punktas neprieštarauja Civilinio kodekso 1.3 
straipsnio 4 daliai, 1.7 straipsnio 2 daliai, 4.85 straipsnio 2 daliai, 6.384 
straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, principui lex 
non cogit ad impossibilia;

– ar Taisyklių 244 punktas neprieštarauja Civilinio kodekso 4.85 
straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.
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Lietuvos Respublikos Seimo narys Egidijus Klumbys savo prašymą 
ištirti norminio administracinio akto teisėtumą grindžia šiais argumentais:

1. Atsakovas, Taisyklių 59.2 ir 68.3 punktais priskirdamas šilumos 
paskirstymo metodą šilumos vartotojams, kurie iki 2007 m. liepos 1 d. 
tokio metodo nepasirinko, pažeidė Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 
dalį, leidžiančią pačiam vartotojui rinktis šilumos paskirstymo metodą, ir 
konstitucinį teisinės valstybės principą, t. y. nesilaikė teisės aktų hierarchijos, 
poįstatyminiu teisės aktu keisdamas įstatymu nustatytą teisinį reguliavimą. Be 
to, pareiškėjo teigimu, nei Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatuose, 
nei kituose teisės aktuose šiai institucijai nėra suteikta teisė priskirti 
vartotojams šilumos paskirstymo metodus.

2. Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 4 dalimi, vartotojai 
neprivalo apmokėti išlaidų, mokėti mokesčių, rinkliavų, dėl kurių nėra 
priimtas administratoriaus ar bendrijos savininkų sutikimas, todėl Taisyklių 
nuostata, kad nesant vartotojų apsisprendimo už juos nusprendžia Ūkio 
ministras, prieštarauja paminėtai Civilinio kodekso nuostatai.

3. Taisyklių 59.2 ir 68.3 punktų nuostata, kad buitiniai šilumos 
vartotojai Šilumos ūkio įstatymo ir Taisyklių nustatyta tvarka pasirenka 
šilumos paskirstymo buitiniams šilumos vartotojams metodą, neatitinka 
Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų 
bendrijų įstatymo, nes būtent šiose teisės normose yra nurodyta vartotojų 
sprendimo priėmimo tvarka. Pareiškėjo teigimu, toks teisinis reguliavimas, 
kai Taisyklėse įvardijami teisės aktai, kuriuose nėra reglamentuojami teisiniai 
santykiai, apie kurių buvimą nurodoma, prieštarauja konstituciniam teisinės 
valstybės principui, kuris reikalauja, kad „įstatymuose ir kituose teisės aktuose 
nustatytas teisinis reguliavimas turi būti aiškus, suprantamas, neprieštaringas, 
teisės aktų formuluotės turi būti tikslios, turi būti užtikrinami teisės sistemos 
nuoseklumas ir vidinė darna, teisės aktuose neturi būti nuostatų, vienu metu 
skirtingai reguliuojančių tuos pačius visuomeninius santykius“ (Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).

4. Taisyklių 243 punktas, kuriame nustatyta, kad šilumos vartotojams, 
kurie iki 2007 m. liepos 1 d. nesudarė šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių, 
taikomos Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos 
vartotojais standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio 
ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 4-289 (toliau – ir Šilumos pirkimo–
pardavimo sutarčių standartinės sąlygos), prieštarauja konstituciniam teisinės 
valstybės principui, kad teisės aktais negalima reikalauti neįmanomo (lex non 
cogit ad impossibilia). Kadangi įsakymo pakeitimai įsigaliojo 2007 m. birželio 



25

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

22 d., o Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 2 dalis nustato, jog „butų ir kitų 
savininkų sprendimai priimami butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime, 
prieš dvi savaites viešai paskelbus dienotvarkę“, minėta Taisyklių nuostata 
yra neįgyvendinama, prieštaraujanti teisinės valstybės ir protingumo 
principams, nes per aštuonias dienas šilumos tiekėjai turi pateikti šilumos 
pirkimo–pardavimo sutartis, o visi vartotojai privalo jas pasirašyti. Be to, 
tokia privalomoji Taisyklių nuostata, nustatanti terminą šalims derinti sutartį, 
prieštarauja ne tik Civilinio kodekso 6.156 straipsnyje įtvirtintam sutarčių 
laisvės principui, bet ir konstituciniam teisinės valstybės principui, nes 
Lietuvos Respublikos ūkio ministras neturėjo teisės priimti tokios nuostatos.

5. Taisyklių 243 punktu iš esmės yra panaikinami (nutraukiami) 
susiklostę civiliniai santykiai tarp šilumos tiekėjų ir vartotojų, kurie nespėjo 
sudaryti naujų sutarčių iki 2007 m. liepos 1 d., pakeičiant juos standartinių 
sutarčių sąlygomis. Tokia kompetencija Ūkio ministerijai nėra suteikta, be to, 
tai prieštarauja Civilinio kodekso 1.3 straipsnio 4 daliai, 1.7 straipsnio 2 daliai, 
6.157 straipsnio 2 daliai, 6.384 straipsnio 3 daliai. Civilinis kodeksas draudžia 
valstybės institucijoms kištis į civilinius šalių santykius. Konstitucinis teisinės 
valstybės principas reikalauja, kad teisės aktų galia būtų nukreipta į ateitį, 
įstatymai ir kiti teisės aktai neturi atgalinio veikimo galios (lex retro non agit), 
nebent teisės aktu būtų sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir 
kartu nebūtų pakenkiama kitiems teisinių santykių subjektams (lex benignior 
retro agit). Atsižvelgiant į tai, kad daugelis Lietuvos vartotojų turi sudarytas 
sutartis su šilumos tiekėjais iki Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos pirkimo–
pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų 
patvirtinimo, tai Taisyklių 243 punktas, pareiškėjo teigimu, pažeidžia minėtą 
principą (Civilinio kodekso 6.157 str. 2 d.).

6. Taisyklių 244 punktas prieštarauja Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 
2 daliai, nes įteisina paslaugos tiekimą „be sutarties“, sutartį pakeičiant 
standartinėmis sutarčių sąlygomis. Tokia galimybė pakeisti sutartis 
standartinių sutarčių sąlygomis arba atlikti paslaugą be sutarties, nėra 
numatyta Ūkio ministerijos kompetencijoje, todėl toks teisinis reguliavimas, 
viršijant kompetenciją, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės 
principui. Šiam bei protingumo principams, pareiškėjo nuomone, prieštarauja 
ir aplinkybė, jog minėtu Taisyklių punktu yra prašoma neįmanomo, nes 
sutartis pasirašyti būtina iki 2007 m. liepos 1 d., o įsakymas įsigaliojo nuo 
2007 m. birželio 22 d.
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II.

Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – ir Ūkio 
ministerija; atsakovas) 2007 m. rugsėjo 4 d. atsiliepime į Lietuvos Respublikos 
Seimo nario Egidijaus Klumbio prašymą ištirti norminio administracinio akto 
teisėtumą prašo pripažinti Taisyklių 59.2, 68.3, 243 ir 244 punktus teisėtais ir 
pareiškėjo prašymą atmesti. Savo poziciją atsakovas grindžia šiais argumentais:

1. Ūkio ministerijos teisė nustatyti šilumos paskirstymo metodą šilumos 
vartotojams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka tokio metodo nepasirinko, yra 
kildinama iš jos, kaip energetikos valstybinį valdymą atliekančios institucijos, 
pareigos siekti Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (toliau – ir 
Energetikos įstatymas) nustatytų uždavinių, tarp jų – ir užtikrinti optimalią 
valstybės energetikos struktūrą bei sudaryti prielaidas efektyviai energetikos 
veiklai. Vadovaudamasi šiais uždaviniais, Ūkio ministerija tvirtina energijos 
perdavimo, skirstymo, tiekimo ir vartojimo taisykles (Energetikos įstatymo 6 
str. 6 d.), kurios apima ir energijos pardavimo sąlygų nustatymą.

2. Energetikos įstatymo 12 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad „Energetikos 
įmonių tarpusavio santykiai, taip pat santykiai su energijos išteklių ar energijos 
vartotojais grindžiami sutartimis. Energijos tiekimo, perdavimo ir skirstymo 
sutartys yra viešos. Energija reguliuojamiesiems vartotojams ir fi ziniams 
asmenims tiekiama, perduodama, skirstoma sudarius sutartį pagal privalomas 
standartines sąlygas“. Ši nuostata, atsakovo teigimu, nustato, jog energetikos 
įmonių ir vartotojų santykiai grindžiami sutartimis. Vartotojai turi ne tik 
teisę, bet ir pareigą pasirašyti šilumos tiekimo sutartį. Vadovaujantis Civilinio 
kodekso 1.136 straipsniu, civilinės teisės ir pareigos atsiranda šio kodekso 
ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais, tarp jų – ir iš administracinių aktų, 
turinčių civilines teisines pasekmes.

3. Vadovaujantis lygiateisiškumo principu, visi tos pačios kategorijos 
vartotojai, pvz., turintys tas pačias pastatų šildymo sistemas, prijungimo 
prie šildymo tinklų tipą bei šilumos paskirstymui naudojamus prietaisus, 
turi mokėti pagal vienodą šilumos paskirstymo metodą. Valstybinė kainų 
ir energetikos kontrolės komisija, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 
12 straipsnio 2 dalimi, 2004 m. lapkričio 14 d. nutarimu 03-121 patvirtino 
Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisykles, kurių 
16 punkte nustatyta, kad paskirstymo metodų taikymo pradžia nustatoma 
tiekėjo ir vartotojo sutartimi, vartotojui pasirinkus paskirstymo metodą, o iki 
vartotojo apsisprendimo ir pasirašymo taikoma galiojanti paskirstymo tvarka. 
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Todėl siekiant užtikrinti civilinių santykių lygiateisiškumo principą, Taisyklių 
59.2 ir 68.3 punktais buvo nustatytas Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 
dalies įgyvendinimo mechanizmas, kad vartotojams, patiems nepasirinkus 
šilumos paskirstymo metodo, šilumos paskirstymo metodai jiems taikomi 
pagal pastatų šildymo sistemas. Toks šilumos paskirstymo metodų taikymo 
principas, t. y. pagal pastatų šildymo sistemas, prijungimo prie šildymo 
tinklų tipą bei šilumos paskirstymui naudojamus prietaisus, yra taikomas 
ir vartotojams, pasirašantiems šilumos pirkimo–pardavimo sutartis pagal 
individualiai aptartas sąlygas.

4. Pareiškėjas nepagrįstai išlaidų privalomumą vartotojui sieja tik su 
administratoriaus ar bendrijos savininkų sprendimu. Vadovaujantis Civilinio 
kodekso 4.83 straipsnio 4 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) 
neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių nedavęs sutikimo ir kurios nesusijusios 
su teisės aktų reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas administratoriaus ar 
savininkų sprendimas. Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatyta 
pareiga vartotojui atsiskaityti su šilumos tiekėju, todėl, atsakovo manymu, 
pareiškėjo teiginys laikytinas nepagrįstu.

5. Reikalavimas, kad būtų sudaromos sutartys tarp energetikos įmonių 
ir vartotojų, nėra naujas. Tai, kad energetikos įmonių santykiai su vartotojais 
grindžiami sutartimis, yra nustatyta Energetikos įstatymo 12 straipsnio 6 
dalyje (pastaroji nuostata galioja nuo 2002 m. liepos 1 d.). Šilumos ūkio 
įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šilumos pirkimo–pardavimo 
sutartys sudaromos ar keičiamos laikantis standartinių sąlygų (pastaroji 
nuostata galioja nuo 2003 m. liepos 1 d.). Šilumos ūkio įstatymo įgyvendinimo 
teisės akte – Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982, 41.2 punktas 
įpareigojo įmones, kurios verčiasi šilumos tiekimo veikla, tiekti šilumą ir 
(ar) karštą vandenį vartotojams pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartis. 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kuriai pavesta kontroliuoti, 
kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, 2006 m. spalio 24 d. viešojo 
posėdžio protokolu Nr. 02-37 įpareigojo licencijuotas šilumos tiekimo įmones 
siūlyti kiekvienam daugiabučio namo buto savininkui pasirašyti (atnaujinti) 
šilumos pirkimo–pardavimo sutartį pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo 
taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Vartotojai ir šilumos tiekėjai nuo 2002 m. liepos 1 d. žinojo, kad turi 
būti sudaromos šilumos pirkimo–pardavimo sutartys. Taisyklių 243 punktas 
nenustatė naujų pareigų vartotojams, anksčiau neįtvirtintų įstatymuose ir 
įstatymų lydimuosiuose teisės aktuose.
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6. Nesant sudarytos rašytinės šilumos energijos tiekimo patalpų šildymui 
sutarties, pagal Civilinio kodekso 6.384 straipsnio 1 dalį laikytina, kad sutartis 
su šilumos vartotoju sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie 
energijos tiekimo tinklų. Todėl nesant rašytinės sutarties, laikoma, kad šilumos 
tiekėją ir šilumos vartotoją sieja sutartiniai santykiai. 

Kadangi įstatymai (Energetikos ir Šilumos ūkio) reikalauja rašytinių 
sutarčių sudarymo, Taisyklių 243 punktu nėra patvirtinamos naujos normos, 
nustatančios naujas pareigas, nereglamentuotas teisės aktuose, o tėra siekiama 
pagal teisės aktų reikalavimus įteisinti faktiškai egzistuojančius sutartinius 
santykius.

7. Pareiškėjo teiginys dėl Taisyklių 243 punkto prieštaravimo Civilinio 
kodekso 6.384 straipsnio 3 daliai yra neargumentuotas, be to, pastarojoje 
nuostatoje rašoma apie terminuotos energijos pirkimo–pardavimo sutarties 
galiojimo termino pasibaigimą, tuo tarpu buitiniams vartotojams šios 
sutartys yra neterminuotos. Be to, skirtingai nei nurodo pareiškėjas, Taisyklių 
243 punktas nenustato jame įtvirtintos atgalinio veikimo galios, todėl 
neprieštarauja Civilinio kodekso 1.7 straipsnio 2 daliai.

8. Pareiškėjo argumentai, kad nei Šilumos ūkio įstatymas, nei Taisyklės 
nenustato, nereglamentuoja, kaip vartotojai pasirenka šilumos sistemų 
prižiūrėtoją – nepagrįsti, nes specifi nės šilumos sistemų prižiūrėtojo 
pasirinkimo normos, būdingos tik šilumos ūkio sektoriuje ir yra įtvirtintos 
pačiame Taisyklių 244 punkte (t. y. kas pasirašo su prižiūrėtoju pastato šilumos 
ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį ir kas atlieka priežiūros darbus, jei 
pastaroji sutartis nepasirašoma). Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų 
priežiūros normos yra nustatytos ir Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnyje.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

Dėl Taisyklių 59.2 ir 68.3 punktų atitikties Šilumos ūkio įstatymo 12 
straipsnio 2 daliai, Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 4 daliai ir konstituciniam 
teisinės valstybės principui

Taisyklių 59.2 punktas nustato, kad šilumos vartojimo pirkimo–
pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, be 
kita ko, turi būti nurodyta:
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„59.2. pastato buitinių šilumos vartotojų bendru sutarimu pasirinktas iš 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamų taikyti 
[3.23] arba buitinių šilumos vartotojų siūlomas ir su Valstybine kainų ir 
energetikos kontrolės komisija suderintas šilumos kiekio, nustatyto tiekimo–
vartojimo riboje pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų 
ataskaitą ir suvartoto pastato šilumos įrenginiuose, paskirstymo butų ir kitų 
patalpų savininkams metodas. Iki buitiniai šilumos vartotojai teisės akto [3.1] ir 
šių taisyklių nustatyta tvarka pasirenka šilumos paskirstymo buitiniams šilumos 
vartotojams metodą, atitinkantį pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos 
prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei įrengtus šilumos paskirstymui 
naudojamus apskaitos prietaisus, pagal šias sąlygas Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos rekomenduojami šilumos paskirstymo metodai 
taikomi taip:“.

Šių Taisyklių 59.2.1–59.2.6 punktuose nustatoma, koks šilumos kiekio 
paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams metodas (toliau – ir šilumos 
paskirstymo metodas), atsižvelgiant į pastato šildymo ir karšto vandens 
sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei įrengtus 
šilumos paskirstymui naudojamus apskaitos prietaisus, yra taikytinas, kai 
šilumos vartotojas nėra pasirinkęs konkretaus metodo.

Iš esmės panašios nuostatos yra nustatytos ir pareiškėjo ginčijamų 
Taisyklių 68.3 punkte, nustatančiame, kad šilumos pirkimo–pardavimo 
sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, privalo būti 
nurodyta:

„68.3. buitinių šilumos vartotojų bendru sutarimu pasirinktas iš 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamų taikyti 
[3.23] ar su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija suderintas šilumos 
paskirstymo buitiniams šilumos vartotojams metodas ir priemonės. Iki buitiniai 
šilumos vartotojai teisės akto [3.1] ir šių taisyklių nustatyta tvarka pasirenka 
šilumos paskirstymo metodą, atitinkantį pastato šildymo ir karšto vandens 
sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei įrengtus ir 
šilumos paskirstymui naudojamus apskaitos prietaisus, butų ir kitų patalpų 
savininkams pagal šias taisykles Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos rekomenduojami šilumos paskirstymo metodai taikomi taip:“.

Taisyklių 68.3.1–68.3.6 punktuose nustatoma, koks taikomas šilumos 
paskirstymo metodas, atsižvelgiant į pastato šildymo ir karšto vandens 
sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei įrengtus 
šilumos paskirstymui naudojamus apskaitos prietaisus, kai jis nėra pasirinktas 
bendru buitinių šilumos vartotojų susitarimu.
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Pareiškėjas patikslintame prašyme ištirti norminio administracinio akto 
teisėtumą, be kita ko, abejoja, ar Lietuvos Respublikos ūkio ministras turėjo teisę 
nustatyti šilumos paskirstymo metodus tiems šilumos vartotojams, kurie tokio 
metodo nėra pasirinkę.

Iš esmės savo abejonę pareiškėjas grindžia Šilumos ūkio įstatymo 12 
straipsnio 2 dalimi, kurioje yra nustatyta vartotojo teisė pačiam pasirinkti 
šilumos paskirstymo metodą, o teisė parinkti šį metodą viešojo administravimo 
subjekto sprendimais nebuvo numatyta:

„2. Kai pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate 
suvartotas šilumos kiekis, nustatytas pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos 
prietaisų rodmenis, paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas 
vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar 
su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos 
kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, nustatymo ar 
įvertinimo metodą pasirenka šilumos vartotojai iš Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti šilumos vartotojų siūlomi 
metodai gali būti taikomi tik suderinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės 
komisija.“

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 
pažymi, kad po to, kai pareiškėjo prašymas buvo priimtas nagrinėti 
Vyriausiajame administraciniame teisme, 2007 m. lapkričio 20 d. buvo priimtas 
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2007, 
Nr.: 130-5259). Naujoji Šilumos ūkio įstatymo redakcija įsigaliojo 2008 m. sausio 
1 d. Įsigaliojus šiai įstatymo redakcijai, Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 
dalis (2007 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. X-1329 redakcija) yra išdėstyta taip: 

„2. Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate 
suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas 
vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti 
ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto 
šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, nustatymo 
ar įvertinimo metodą šilumos vartotojai pasirenka Civilinio kodekso nustatyta 
sprendimų priėmimo tvarka iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su 
Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Kol vartotojai pasirenka metodą, 
taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius 
apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.“
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Pasikeitęs teisinis reguliavimas naujai sureglamentavo teisinius santykius, 
susijusius su padėtimi, kai šilumos vartotojai nėra pasirinkę šilumos kiekio 
dalies nustatymo metodo. Pagal naująjį teisinį reguliavimą, kol vartotojai 
pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei 
įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.

Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su 
abstrakčiu prašymu, prašydamas ištirti norminio administracinio akto 
teisėtumą. Kadangi nagrinėjamoje byloje į Lietuvos vyriausiąjį administracinį 
teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo kreipėsi ne individualią 
bylą nagrinėjantis teismas, o Lietuvos Respublikos Seimo narys, todėl 
norminio administracinio akto teisėtumo bylos išsprendimas tiesiogiai nėra 
susijęs su individualių asmenų teisių gynimu.

Nagrinėjamu atveju Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje 
įtvirtintas teisinis reguliavimas, kuriam, pareiškėjo teigimu, prieštarauja 
Taisyklių 59.2 ir 68.3 punktai, yra iš esmės pasikeitęs. Pareiškėjas prašo ištirti 
Taisyklių 59.2 ir 68.3 punktų atitiktį Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 
daliai (2003 m. gegužės 20 d. įstatymo Nr. IX-1565 redakcija), o šios redakcijos 
Šilumos ūkio įstatymas yra nebegaliojantis teisės aktas, kadangi jį pakeitė 
naujas teisinis reguliavimas, išdėstytas Šilumos ūkio įstatymo 2007 m. lapkričio 
20 d. redakcija Nr. X-1329.

Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad 
ginčijamo norminio administracinio akto panaikinimas iki sprendimo byloje 
priėmimo reiškia, jog tais atvejais, kai į administracinį teismą dėl norminio 
administracinio akto teisėtumo kreipiasi ne teismai, o kiti Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 110 straipsnyje nurodyti subjektai, norminio 
administracinio akto teisėtumo byla praranda savo objektą. Ginčijamas 
norminis administracinis aktas yra panaikintas, o jo teisėtumo ar neteisėtumo 
konstatavimas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu nėra 
būtinas, siekiant administraciniam ar bendrosios kompetencijos teismui 
įvykdyti teisingumą individualioje byloje (žr., pvz., Vyriausiojo administracinio 
teismo 2006 m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I1-
1/2006). Tokios pačios praktikos, aiškinant Konstitucinio Teismo pradėtos 
teisenos nutraukimą, laikomasi ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje 
(Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas).

Šiuo atveju ginčijamo teisės akto nuostatos nėra panaikintos, tačiau 
yra panaikintas (pakeistas) teisinis reguliavimas, kuriam, pasak pareiškėjo, 
prieštarauja Taisyklių 59.2 ir 68.3 punktai. Vyriausiojo administracinio 
teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, teisės akto, kuriam galimai 
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prieštarauja norminis administracinis aktas, panaikinimas (pakeitimas) turi 
įtakos nagrinėjamai norminio administracinio akto teisėtumo bylai. Pareiškėjo 
Lietuvos Respublikos Seimo nario argumentai yra susiję su Taisyklių 59.2 
ir 68.3 punktų prieštaravimu Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 daliai 
(2003 m. gegužės 20 d. įstatymo Nr. IX-1565 redakcija), tuo tarpu pasikeitęs 
teisinis reguliavimas daro šiuos argumentus nebeaktualius. Kadangi į 
Vyriausiąjį administracinį teismą kreipėsi ne individualią bylą nagrinėjantis 
teismas, o Lietuvos Respublikos Seimo narys, inicijuodamas abstrakčią 
norminio administracinio akto teisėtumo patikrą, teisės akto, kuriam galimai 
prieštarauja norminis administracinis aktas, panaikinimas (pakeitimas) daro 
norminio administracinio akto teisėtumo teiseną nebegalima. Pripažinimas, 
kad norminis administracinis aktas prieštaravo nebegaliojančiam įstatymui 
ar Vyriausybės norminiam aktui, nebetektų prasmės, nes neturėtų poveikio 
visuomeniniams santykiams. Toks poveikis būtų tik tada, jei teisme būtų 
nagrinėjama individuali byla, susijusi su pažeistų subjektinių teisių gynimu, 
ir norminio administracinio akto teisėtumo bylą inicijuotų individualią bylą 
nagrinėjantis teismas.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktas nurodo, 
kad teismas nutraukia bylą, jeigu byla nepriskirtina administracinių teismų 
kompetencijai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų 
kolegija konstatuoja, kad tais atvejais, kai į administracinį teismą dėl norminio 
administracinio akto teisėtumo kreipiasi ne teismai, o kiti Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 110 straipsnyje nurodyti subjektai, administraciniams 
teismams yra priskiriama tirti tik galiojančių norminių administracinių aktų 
teisėtumą galiojantiems įstatymams ar Vyriausybės norminiams aktams. 
Pažymėtina, kad norminio administracinio akto teisėtumo bylos nutraukimas 
dėl šio norminio administracinio akto panaikinimo ar dėl įstatymo 
arba Vyriausybės norminio akto, kuriam galimai prieštarauja norminis 
administracinis aktas, panaikinimo (pakeitimo), neužkerta kelio individualią 
bylą nagrinėjančiam administraciniam ar bendrosios kompetencijos 
teismui kreiptis į administracinį teismą ištirti nebegaliojančio norminio 
administracinio akto teisėtumą ar jo atitiktį nebegaliojantiems aukštesnės 
teisinės galios aktams, jeigu tai yra būtina priimti byloje sprendimą. 

Remdamasi šiais argumentais, Vyriausiojo administracinio teismo 
išplėstinė teisėjų kolegija nutraukia administracinės bylos dalį, kurioje 
pareiškėjas prašė ištirti, ar Taisyklių 59.2 ir 68.3 punktai neprieštaravo Šilumos 
ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 daliai (2003 m. gegužės 20 d. įstatymo Nr. IX-
1565 redakcija).
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IV.

Pareiškėjas Taisyklių 59.2 ir 68.3 punktų prieštaravimą konstituciniam 
teisinės valstybės principui sieja su tuo, kad atsakovas, nurodydamas, koks 
metodas taikomas paskirstyti suvartotą šilumos kiekį butų ir kitų patalpų 
savininkams, pažeidė teisės aktų hierarchiją, nes neturėjo įgaliojimų vartotojams 
parinkti metodo.

Aiškindamas konstitucinio teisinės valstybės principo turinį, Konstitucinis 
Teismas yra pabrėžęs, kad Konstitucinio teisinės valstybės principo esmė – 
teisės viešpatavimas. Konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas reiškia, 
kad valdžios laisvę riboja teisė, kuriai privalo paklusti visi teisinių santykių 
subjektai, neišskiriant nė teisėkūros subjektų. Pabrėžtina, kad visų teisėkūros 
subjektų diskreciją riboja aukščiausioji teisė – Konstitucija. Visi teisės aktai, 
visų valstybės ir savivaldybių institucijų bei pareigūnų sprendimai turi 
atitikti Konstituciją, jai neprieštarauti. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, 
kad konstituciniu teisinės valstybės principu turi būti vadovaujamasi ir 
kuriant teisę, ir ją įgyvendinant (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 6 d. 
nutarimas). Kiekvieno teisės instituto atitiktis Konstitucijai turi būti vertinama 
pagal tai, kaip tas institutas atitinka konstitucinius teisinės valstybės principus 
(Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d. nutarimas). Konstitucinis 
teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, 
kitiems teisėkūros subjektams: teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik 
neviršydami savo įgaliojimų; teisės aktuose nustatyti reikalavimai turi būti 
grindžiami bendro pobūdžio nuostatomis (teisės normomis ir principais), 
kurias įmanoma taikyti visiems numatytiems atitinkamų teisinių santykių 
subjektams; diferencijuotas teisinis reguliavimas turi būti grindžiamas tik 
atitinkamais teisės aktais reguliuojamų visuomeninių santykių subjektų 
padėties objektyviais skirtumais; kad teisinių santykių subjektai galėtų žinoti, 
ko iš jų reikalauja teisė, teisės normos turi būti nustatomos iš anksto, teisės 
aktai turi būti ofi cialiai skelbiami, jie turi būti vieši ir prieinami; įstatymuose 
ir kituose teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti aiškus, 
suprantamas, neprieštaringas, teisės aktų formuluotės turi būti tikslios, turi būti 
užtikrinami teisės sistemos nuoseklumas ir vidinė darna, teisės aktuose neturi 
būti nuostatų, vienu metu skirtingai reguliuojančių tuos pačius visuomeninius 
santykius; kad teisinių santykių subjektai galėtų savo elgesį orientuoti pagal 
teisės reikalavimus, teisinis reguliavimas turi būti santykinai stabilus; teisės 
aktais negalima reikalauti neįmanomų dalykų (lex non cogit ad impossibilia).
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Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, remdamasi 
šia ofi cialia konstitucine doktrina, pripažįsta, kad teisėkūros subjektui viršijus 
jam teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priėmus norminį administracinį 
aktą, kurį jis nėra įgaliotas priimti, tuo pačiu būtų pažeistas ir Konstitucijos 
preambulėje įtvirtintas teisinės valstybės principas. Todėl siekiant nustatyti, ar 
atsakovas, Taisyklių 59.2 ir 68.3 punktais nurodydamas, koks šilumos kiekio 
paskirstymo metodas taikomas butų ir kitų patalpų savininkams nepasirinkus 
metodo, neviršijo savo kompetencijos, būtina ištirti, ar atsakovas pagal 
galiojusius teisės aktus buvo įgaliotas reguliuoti šiuos teisinius santykius.

Pirmiausia pažymėtina, kad, kaip ir nurodo atsakovas, Taisyklių 59.2 ir 
68.3 punktai nepaneigia įstatymų leidėjo šilumos vartotojui suteiktos teisės 
pačiam pasirinkti šilumos paskirstymo metodą (Šilumos ūkio įstatymo 12 
str. 2 d.), o 59.2.1–59.2.6 ir 68.3.1–68.3.6 punktuose nurodyti metodai yra 
taikytini tik tiems vartotojams, kurie nėra pasirinkę atitinkamo metodo. 
Sudarydami šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, vartotojai gali pasirinkti 
ne tik minėtuose Taisyklių punktuose nustatytus, bet ir kitus Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus ar jos patvirtintus 
metodus.

Analizuojant Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalį matyti, jog 
joje įstatymų leidėjas, nustatydamas šilumos vartotojo pareigą mokėti už 
jam priskirtą šilumos kiekį, apskaičiuotą vadovaujantis atitinkamu šilumos 
paskirstymo metodu, bei teisę šilumos vartotojams patiems pasirinkti šį 
metodą, iki Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo 
(Žin., 2007, Nr.: 130-5259) įsigaliojimo nebuvo nustatęs taisyklių, taikytinų 
tais atvejais, kai šilumos vartotojai nėra pasirinkę konkretaus šilumos 
paskirstymo metodo. Jokia kita Šilumos ūkio įstatymo (2003 m. gegužės 20 
d. įstatymo Nr. IX-1565 redakcija) nuostata taip pat aiškiai nenustatė, kaip 
turėtų būti sprendžiama minėta situacija, bei neįgaliojo jokios konkrečios 
institucijos nustatyti, kokie šilumos paskirstymo metodai tokiais atvejais 
turėtų būti taikomi.

Ginčijamų nuostatų priėmimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos 
viešojo administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 
redakcija) 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte buvo įtvirtintas įstatymo viršenybės 
principas, reiškiantis, kad „viešojo administravimo subjektų įgaliojimai 
atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti įstatymuose, o veikla atitikti 
šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję 
su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti 
įstatymais“.
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje ne 
kartą yra akcentavęs būtinybę viešojo administravimo subjektams laikytis 
įstatymų viršenybės principo, nurodydamas, kad viešojo administravimo 
subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik 
jiems priskirtos kompetencijos ribose, o bet kokie viešojo administravimo 
subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą kompetenciją, 
pripažįstami neteisėtais (2006 m. liepos 25 d. sprendimas administracinėje 
byloje I444-2/2006; 2006 m. liepos 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. 
I444-4/2006).

Minėto įstatymo 6 straipsnio 2 dalis aiškiai nustato, kad „norminius 
administracinius aktus turi teisę leisti tik viešojo administravimo institucijos, 
turinčios įstatymų nustatytus įgaliojimus“. Nuostata „turintys įstatymų 
numatytus įgaliojimus“ suponuoja draudimą viešojo administravimo 
subjektui priimti norminio pobūdžio teisės aktus, jeigu tokia teisė jam 
nesuteikta įstatymu, bei pareigą priimant norminio pobūdžio aktus laikytis 
apibrėžtų akto priėmimo procedūrų (Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-02/2006).

Esant šioms aplinkybėmis konstatuotina, jog galimas norminio 
administracinio akto, ar atskirų jo nuostatų priėmimas įgaliojimų neturinčio 
subjekto reiškia, jog toks norminis administracinis aktas, ar jo nuostatos 
apskritai negalėjo būti priimtas, todėl nagrinėjamu atveju būtina įvertinti, ar 
įstatymų leidėjas suteikė teisę atsakovui priimti ginčijamas nuostatas.

Energetikos įstatymo 6 straipsnio 6 punkte yra nustatyta, kad Ūkio 
ministerija „tvirtina energijos ir energijos išteklių perdavimo, skirstymo, 
tiekimo ir vartojimo taisykles“, tačiau įstatyme nėra detalizuojamas 
minėtų taisyklių turinys bei Ūkio ministerijos kompetencijos ribos. Todėl 
nagrinėjamu atveju būtina nustatyti, ar įstatymų leidėjas, suteikdamas 
atsakovui kompetenciją nustatyti šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, kartu 
suteikė teisę nustatyti šilumos paskirstymo metodą tiems vartotojams, kurie 
patys, teisės aktų nustatyta tvarka, tokio metodo nepasirinko.

Energetikos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte Ūkio ministerija 
yra įvardinama kaip viena iš energetikos valstybinį valdymą Lietuvos 
Respublikoje vykdanti institucija, kurios svarbiausioms užduotims, be kita ko, 
priskiriamas prielaidų efektyviai energetikos veiklai sudarymas (Energetikos 
įstatymo 4 str. 2 d. 1 ir 2 p.). Energetikos veikla minėto įstatymo 2 straipsnio 2 
dalyje yra apibrėžiama kaip „ekonominė veikla, kuri apima energijos išteklių 
ar energijos žvalgymą, gavybą, perdirbimą, gamybą, laikymą, transportavimą, 
perdavimą, skirstymą, tiekimą, prekybą, rinkodarą, energetikos objektų 
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ir įrenginių eksploatavimą“. Šio įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje energijos 
tiekimas yra apibrėžiamas kaip „energijos pristatymas ir (ar) pardavimas 
vartotojams“.

Sistemiškai analizuojant minėtas nuostatas, darytina išvada, kad 
energijos, taip pat ir šilumos, paskirstymas vartotojams patenka į įstatymų 
leidėjo nustatytą „energetikos veiklos“ sąvoką. Atsižvelgiant į paminėtą bei į 
Energetikos įstatymo 12 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatyta, jog „energetikos 
įmonė perduoda, skirsto, tiekia energiją vartotojams pagal energijos 
perdavimo, skirstymo, tiekimo ir vartojimo taisykles“, konstatuotina, kad Ūkio 
ministerija buvo kompetentinga nustatyti taisykles, reglamentuojančias su 
šilumos paskirstymu vartotojams susijusius santykius, kiek tai neprieštarauja 
aukštesnės galios teisės aktams.

Šilumos ūkio įstatymas yra specialusis teisės aktas, reglamentuojantis 
šilumos ūkio valdymą, šilumos ūkio subjektų veiklą, jų santykius su šilumos 
vartotojais, tarpusavio ryšius ir atsakomybę (Šilumos ūkio įstatymo 1 str. 1 d.). 
Šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalis (2003 m. gegužės 20 d. įstatymo Nr. IX-1565 
redakcija) įtvirtino bendrąją šilumos vartotojo pareigą atsiskaityti su šilumos 
tiekėju už pastarojo pateiktą šilumos energiją. To paties straipsnio 2 dalis 
detalizavo bendrąją šilumos vartotojo pareigą atsiskaityti su šilumos tiekėju, 
kai viename statinyje yra daugiau nei vienas šilumos vartotojas. Kaip jau buvo 
minėta, tokiu atveju konkrečiam šilumos vartotojui pateiktos šilumos kiekis 
apskaičiuojamas taikant vartotojų pasirinktą paskirstymo metodą, tačiau 
įstatyme nebuvo aptarta, kaip pateikta šiluma yra skirstoma tiems vartotojams, 
kurie nėra pasirinkę konkretaus metodo.

Tai, kad įstatymų leidėjas Šilumos ūkio įstatyme (2003 m. gegužės 20 
d. įstatymo Nr. IX-1565 redakcija) nebuvo aptaręs situacijos, kaip turėtų būti 
paskirstoma pastate sunaudota šiluma, kai vartotojas teisės aktų nustatyta 
tvarka nepasirenka konkretaus šilumos paskirstymo metodo, nereiškia, kad 
šilumos vartotojas atleidžiamas nuo Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 1 
dalyje ir 2 dalies pirmame sakinyje (2003 m. gegužės 20 d. įstatymo Nr. IX-
1565 redakcija) nustatytos pareigos atsiskaityti su šilumos tiekėju už jam 
patiektą šilumą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų 
kolegijos vertinimu, siekiant sudaryti prielaidas efektyviai energetikos veiklai 
(Energetikos įstatymo 4 str. 2 d. 2 p.) bei kartu užtikrinti šilumos vartotojų 
teises ir teisėtus interesus (Šilumos ūkio įstatymo 1 str. 2 d. 3 p.), kompetentingi 
viešojo administravimo subjektai, nagrinėjamu atveju – Ūkio ministerija, 
įstatymų leidėjui nenustačius, kaip paskirstomas patiektas šilumos kiekis tiems 
šilumos vartotojams, kurie nepasinaudojo Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 
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2 dalyje įstatyme (2003 m. gegužės 20 d. įstatymo Nr. IX-1565 redakcija) 
suteikta teise pasirinkti konkretų metodą, privalėjo nustatyti taisykles, kokie 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojami šilumos 
paskirstymo vartotojams metodai tokiu atveju yra taikytini.

Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog Ūkio 
ministerija turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą nustatyti taikytiną šilumos 
paskirstymo metodą tiems šilumos vartotojams, kurie atitinkamo metodo 
nėra pasirinkę. Darytina išvada, kad atsakovas, Taisyklių 59.2 ir 68.3 punktais 
nustatydamas atitinkamo metodo taikymą, nepažeidė teisės aktų hierarchijos.

Pareiškėjas, prašydamas ištirti norminio administracinio akto 
teisėtumą, taip pat mano, kad Taisyklių 59.2, 68.3 punktuose nustatytas 
teisinis reguliavimas prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, 
reikalaujančiam, jog „įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas 
teisinis reguliavimas turi būti aiškus, suprantamas, neprieštaringas, teisės 
aktų formuluotės turi būti tikslios, turi būti užtikrinami teisės sistemos 
nuoseklumas ir vidinė darna, teisės aktuose neturi būti nuostatų, vienu metu 
skirtingai reguliuojančių tuos pačius visuomeninius santykius“ (Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).

Ši prieštaravimą pareiškėjas sieja su tai, kad Taisyklių 59.2 ir 68.3 
punktuose nustatyta, kokiu būdu buitiniai šilumos vartotojai pasirenka 
šilumos paskirstymo buitiniams šilumos vartotojams metodą, tačiau šių 
teisinių santykių Taisyklės negali reglamentuoti. Pareiškėjo teigimu, Šilumos 
ūkio įstatymas ir Taisyklės nėra tie teisės aktai, kurie reguliuoja minėtus 
teisinius santykius, nes šie santykiai yra reglamentuojami Civiliniame kodekse 
ir Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme.

Vertinant pareiškėjo argumentus dėl Taisyklių 59.2 ir 68.3 punktuose 
nustatytos šilumos paskirstymo metodo pasirinkimo tvarkos, pažymėtina, 
kad Civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų 
bendrijų įstatyme nėra specialių nuostatų, reglamentuojančių būtent šilumos 
paskirstymo metodo pasirinkimą, o nustatoma tik bendra sprendimų 
priėmimo tvarka. Ši sprendimų priėmimo tvarka Taisyklių 59.2 ir 68.3 
punktuose nustatytu teisiniu reglamentavimu nėra paneigiama, o nustatomos 
atitinkamo metodo nepasirinkimo (sprendimo nepriėmimo) teisinės 
pasekmės.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Taisyklių 59.2 ir 68.3 
punktai neprieštarauja pareiškėjo nurodytam konstituciniam teisinės valstybės 
principui.
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V.

Pareiškėjas taip pat mano, jog Taisyklių 59.2 ir 68.3 punktai prieštarauja 
Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 4 daliai, kurioje nustatyta, kad:

„Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, 
dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės 
aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais 
arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų 
susirinkimo sprendimo šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka“.

Analizuojant Civilinio kodekso 4.83 straipsnio, taip pat ir jo 4 dalies 
turinį, matyti, kad Civilinio kodekso 4.83 straipsnis taikomas santykiams, 
susijusiems su butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės 
įgyvendinimu. Tuo tarpu Taisyklių 59.2 ir 68.3 punktuose įtvirtinti šilumos 
paskirstymo metodai taikomi paskirstyti ne tik šilumą bendrajai dalinei 
nuosavybei, bet ir vartotojams asmenine nuosavybe priklausantiems butams 
ar kitoms patalpoms. Toje dalyje, kurioje Taisyklių 59.2 ir 68.3 punktai 
reglamentuoja šilumos, reikalingos bendrajai dalinei nuosavybei, paskirstymo 
metodo taikymą, atkreiptinas dėmesys, kad Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 
4 dalis nepaneigia bendrasavininkių pareigos apmokėti tas išlaidas, kurios 
yra susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais statinių naudojimo 
ir priežiūros reikalavimais. Kaip jau minėta, šilumos vartotojo pareiga 
atsiskaityti už jam patiektą šilumą yra tiesiogiai nustatyta Šilumos ūkio 
įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Be to, šio Šilumos ūkio įstatymo (2003 
m. gegužės 20 d. įstatymo Nr. IX-1565 redakcija) 21 straipsnio 2 dalyje ir 
Šilumos ūkio įstatymo (2007 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. X-1329 redakcija) 
25 straipsnyje įstatymų leidėjas aiškiai nustatė, jog daugiabučio namo buto ir 
(ar) kitų patalpų savininkas apmoka jam tenkančią dalį šilumos, suvartotos 
daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nepaisydamas 
to, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos. Atsižvelgiant į tai, kad 
bendrojo naudojimo patalpoms šildyti sunaudotas šilumos kiekis vartotojams 
(butų ir (ar) kitų patalpų savininkams (naudotojams)) paskirstomas 
taikant atitinkamą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
rekomenduojamą ar jos patvirtintą metodą, bei į tai, kad Ūkio ministerija 
buvo kompetentinga nustatyti šilumos vartotojams, patiems nepasirinkusiems 
atitinkamo metodo, taikytiną šilumos paskirstymo metodą, konstatuotina, jog 
Taisyklių 59.2 ir 68.3 punktai neprieštarauja Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 
4 daliai.
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VI.

Dėl Taisyklių 243 punkto atitikties Civilinio kodekso 1.3 straipsnio 4 
daliai, 1.7 straipsnio 2 daliai, 4.85 straipsnio 2 daliai, 6.384 straipsnio 2 daliai 
bei konstituciniam teisinės valstybės principui

Pareiškėjo ginčijamame Taisyklių 243 punkte atsakovas nustatė, kad:
„243. Šilumos tiekėjai iki 2007 m. liepos 1 d. pasiūlo buitiniams šilumos 

vartotojams daugiabučiuose namuose teisės akto [3.1] ir šių taisyklių nustatyta 
tvarka pasirinkti šilumos paskirstymo metodą ir pasirašyti naujas šilumos vartojimo 
pirkimo–pardavimo sutartis. Po 2007 m. liepos 1 d. buitiniams šilumos vartotojams 
nepasirašius šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties, buitiniams šilumos 
vartotojams ir šilumos tiekėjams taikomos Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su 
buitiniais šilumos vartotojais standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
ūkio ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 4-289 <...>.“

Pareiškėjo nuomone, Taisyklių 243 punktu yra nutraukiami iki 2007 m. 
liepos 1 d. susiklostę civiliniai teisiniai santykiai tarp šilumos tiekėjų ir šilumos 
vartotojų, pakeičiant juos standartinių sutarčių sąlygomis, o tai prieštarauja 
Civilinio kodekso 1.3 straipsnio 4 daliai, 1.7 straipsnio 2 daliai, 6.157 straipsnio 
2 daliai ir 6.384 straipsnio 3 daliai.

Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia 
dėmesį, kad pareiškėjas nenurodo jokių argumentų dėl Taisyklių 243 punkto 
galimo prieštaravimo Civilinio kodekso 1.3 straipsnio 4 daliai. Pastaroji teisės 
norma įtvirtina teismo teisę pripažinti negaliojančiu Civiliniam kodeksui 
ar kitam įstatymui prieštaraujantį teisės aktą ar jo dalį, jeigu šio akto ir 
Konstitucijos ar įstatymų atitikimo kontrolė neįeina į Konstitucinio Teismo 
kompetenciją. Pareiškėjas neargumentuoja, kaip Taisyklių 243 punktas galėtų 
prieštarauti tokiai teismo teisei. Galimo prieštaravimo neįžvelgia ir Vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija. Todėl nėra pagrindo pripažinti, 
kad Taisyklių 243 punktas prieštarauja Civilinio kodekso 1.3 straipsnio 4 daliai. 

Pareiškėjo nurodomi Civilinio kodekso 1.7 straipsnio 2 dalis, 6.157 
straipsnio 2 dalis ir 6.384 straipsnio 3 dalis, kaip teisės normos, kurioms galimai 
prieštarauja Taisyklių 243 punktas, reglamentuoja sutartinius teisinius santykius 
ir skirtos civilinių teisinių santykių stabilumui užtikrinti. Pagal Civilinio 
kodekso 1.7 straipsnio 2 dalį, „Civiliniai įstatymai ir kiti civilinius santykius 
reglamentuojantys teisės aktai negalioja atgaline tvarka.“ Civilinio kodekso 
6.157 straipsnio 2 dalis nustato, kad „Imperatyviųjų teisės normų pasikeitimas 
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po sutarties sudarymo neturi įtakos sutarties sąlygoms.“ Civilinio kodekso 
6.384 straipsnio 3 dalis reglamentuoja energijos pirkimo–pardavimo sutarties 
sudarymą ir pratęsimą bei nustato, kad „Jeigu iki terminuotos sutarties galiojimo 
termino pabaigos viena sutarties šalis pasiūlo sudaryti naują sutartį, tai šalių 
santykiams iki naujos sutarties sudarymo taikomos ankstesnės sutarties sąlygos.“ 

Vertindama pareiškėjo argumentus dėl susiklosčiusių civilinių teisinių 
santykių nutraukimo Taisyklių 243 punktu, Vyriausiojo administracinio teismo 
išplėstinė teisėjų kolegija sistemiškai analizuoja Taisyklių 243 punkto nuostatą 
ir daro išvadą, kad nėra pagrindo teigti, jog ja yra nutraukiami iki tol sudarytų 
rašytinių sutarčių pagrindu susiklostę šilumos vartotojų ir tiekėjų tarpusavio 
santykiai. Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į Šilumos ūkio įstatymo (2003 
m. gegužės 20 d. įstatymo Nr. IX-1565 redakcija) 18 straipsnio 1 dalį, kurioje 
nustatyta, kad „šilumos pirkimo–pardavimo sutartys sudaromos ar keičiamos 
laikantis standartinių sąlygų“, kurios, vadovaujantis to paties straipsnio 2 dalimi, 
minėtoms sutartims galioja „tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai 
aptartoms sąlygoms ir įstatymams“. Analogiškas teisinis reguliavimas nustatytas 
ir Šilumos ūkio įstatymo (2007 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. X-1329 redakcija) 
19 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Paminėtinas ir Taisyklių 67 punktas, kuriame nustatyta, kad „standartinės 
sąlygos sudarytoms sutartims galioja tiek, kiek jos neprieštarauja šalių 
individualiai aptartoms sąlygoms ir įstatymams“ bei 66 punktas, nustatantis, jog 
„standartinės sąlygos sudarytoms sutartims galioja tol, kol šalys individualiai 
susitaria dėl sutarčių sąlygų“.

Atsižvelgiant į paminėtas nuostatas, darytina išvada, jog tiek įstatymų 
leidėjas Šilumos ūkio įstatyme, tiek atsakovas Taisyklėse nustatytu teisiniu 
reglamentavimu nesiekia pakeisti šilumos vartotojo su šilumos tiekėju sulygtų 
individualių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų, o standartinės sąlygos 
taikytinos tik tiems su šilumos tiekimu ir vartojimu susijusiems santykiams, dėl 
kurių nėra susitarta galiojančioje šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje.

Civilinio kodekso 6.384 straipsnio 1 dalis nustato, kad „jeigu pagal 
sutartį abonentas yra fi zinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo 
buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių 
prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Ši sutartis laikoma sudaryta 
neterminuotam laikui, jeigu joje nenumatyta ko kita“. Iš šios nuostatos yra 
matyti, jog šilumos pirkimo–pardavimo sutartis tarp buitinio vartotojo 
ir šilumos tiekėjo gali būti sudaroma šilumos vartotojo konkliudentiniais 
veiksmais, ir ši sutartis yra laikytina neterminuota. Tai, kad šilumos pirkimo–
pardavimo sutartis gali būti sudaroma konkliudentiniais veiksmais, yra 
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konstatavęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2008 m. sausio 30 d. nutartis 
civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008 m.).

Šiuo aspektu paminėtina, kad Civilinio kodekso 6.161 straipsnio 5 dalyje, 
be kita ko, yra nustatyta, kad „įstatymų nustatytais atvejais viešosios sutartys gali 
būti sudaromos pagal abiem šalims privalomas standartines sąlygas, patvirtintas 
atitinkamos valstybės institucijos“. Atsižvelgiant į šią bei paminėtas Šilumos 
ūkio įstatymo ir Taisyklių nuostatas, konstatuotina, kad konkliudentiniais 
veiksmais sudarytoms šilumos pirkimo–pardavimo sutartims yra taikytinos 
standartinės sąlygos. Todėl darytina išvada, jog Taisyklių 243 punkte atsakovas 
nenustatė jokių naujų taisyklių, kurios nebūtų nustatytos įstatymuose ir juos 
įgyvendinančiuose teisės aktuose. Buitiniams šilumos vartotojams nesudarius 
rašytinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių ir nepasirinkus šilumos 
paskirstymo metodo, tiek iki ginčijamo Taisyklių 243 punkto įsigaliojimo, tiek 
ir po jo, taikomos Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos 
vartotojais standartinės sąlygos.

Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, jog nėra pagrindo 
teigti, kad Taisyklių 243 punktas prieštarauja Civilinio kodekso 1.7 straipsnio 2 
daliai, 6.157 straipsnio 2 daliai ir 6.384 straipsnio 3 daliai.

VII.

Pareiškėjo nuomone, Taisyklių 243 punkte nustatytas reikalavimas taip 
pat prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, kuris reikalauja, 
kad teisės aktais negalima reikalauti neįmanomų dalykų (lex non cogit ad 
impossibilia), nes šiame punkte nurodytos sutartys turi būti pasirašytos iki 
2007 m, liepos 1 d., o pati nuostata įsigaliojo 2007 m. birželio 22 d. Nuostatos 
įgyvendinimo negalimumą pareiškėjas sieja su Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 
2 dalimi, kuri nustato, kad „butų ir kitų savininkų sprendimai priimami butų ir 
kitų patalpų savininkų susirinkime, prieš dvi savaites viešai paskelbus dienotvarkę“, 
tuo tarpu Taisyklių 243 punktas reikalauja sprendimą priimti per aštuonias 
dienas. Tai, pareiškėjo nuomone, prieštarauja ir sutarčių laisvės principui 
(Civilinio kodekso 6.156 str.), nes nustato terminą, per kiek laiko turi būti 
sudarytos minėtos sutartys.

Šiuo aspektu pirmiausia pažymėtina, kad aptariama Taisyklių 244 punkte 
įtvirtinta nuostata neužkerta kelio vartotojams, kurie iki 2007 m. liepos 1 d. 
nesudarė šilumos pirkimo–pardavimo rašytinių sutarčių, tokias sutartis sudaryti, 
bet nustato, kokios sąlygos yra taikytinos santykiams tarp šilumos tiekėjo ir 
buitinio vartotojo, kai tokia sutartis nėra sudaryta.
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Kaip nurodo atsakovas, nuo 2002 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Energetikos 
įstatymo 12 straipsnio 6 dalis nustatė, kad „energetikos įmonių tarpusavio 
santykiai, taip pat santykiai su energijos išteklių ar energijos vartotojais 
grindžiami sutartimis. Energijos tiekimo, perdavimo ir skirstymo sutartys 
yra viešos. Energija reguliuojamiesiems vartotojams ir fi ziniams asmenims 
tiekiama, perduodama, skirstoma sudarius sutartį pagal privalomas standartines 
sąlygas“. Be to, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, galiojusių nuo 2003 m. 
liepos 17 d. iki 2007 m. birželio 22 d., 243 punkte buvo nustatyta, kad „šilumos 
tiekėjas privalo pasiūlyti kiekvienam daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 
savininkui iki 2004 m. sausio 1 d. arba buitinio šilumos vartotojo reikalavimu 
ir anksčiau pasirašyti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį. Po 2004 
m. sausio 1 d., buitiniam šilumos vartotojui nepasirašius šilumos vartojimo 
pirkimo–pardavimo sutarties, šalių tarpusavio santykiai grindžiami pagal Ūkio 
ministro patvirtintas Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos 
vartotojais standartines sąlygas”.

Iš šių nuostatų yra matyti, jog iki 2004 m. sausio 1 d. šilumos pirkimo–
pardavimo sutarčių nepasirašiusiems buitiniams šilumos vartotojams taikomos 
Ūkio ministro patvirtintos standartinės sąlygos. Todėl buitinių vartotojų, kurie 
nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2007 m. liepos 1 d. nepasirašė šilumos pirkimo–
pardavimo sutarčių, bei šilumos tiekėjų tarpusavio santykiai ir toliau bus (yra) 
reguliuojami vadovaujantis Ūkio ministro patvirtintomis Šilumos pirkimo–
pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinėmis sąlygomis, 
t. y. jų tarpusavio teisėms ir pareigoms Taisyklių 243 punkto pakeitimas įtakos 
neturės.

Pareiškėjo argumentai dėl Taisyklių 243 punkto prieštaravimo Civilinio 
kodekso 6.156 straipsniui taip pat laikytini nepagrįstais, nes minėtas Taisyklių 
punktas šilumos vartotojo neįpareigoja sudaryti sutarties. Remiantis Civilinio 
kodekso 6.384 straipsnio 1 dalimi ir aukščiau minėta Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo praktika, tokios sutartys jau yra sudarytos konkliudentiniais veiksmais 
nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Neįforminus iki 
2007 m. liepos 1 d. jau sudarytos energijos pirkimo–pardavimo sutarties rašytine 
tvarka, vartotojo santykiai su šilumos tiekėju bus reglamentuojami lygiai taip pat, 
kaip ir nuo 2004 m. sausio 1 d., t. y. remiantis standartinėmis sąlygomis. 

Esant šioms aplinkybėms bei atsižvelgiant į tai, kad Taisyklių 243 punktas 
neapriboja buitinių šilumos vartotojų teisės bet kuriuo metu sudaryti minėtas 
sutartis bei pasirinkti šilumos paskirstymo metodą, konstatuotina, jog Taisyklių 
243 punktas neprieštarauja pareiškėjo nurodytam teisinės valstybės principui 
bei Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 2 daliai. 
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VIII.

Dėl Taisyklių 244 punkto atitikties Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 2 
daliai bei konstituciniam teisinės valstybės principui

Pareiškėjas taip pat abejoja Taisyklių 244 punkto atitiktimi Civilinio 
kodekso 4.85 straipsnio 2 daliai bei konstituciniam teisinės valstybės principui, 
kuris reikalauja, kad teisės aktais negalima reikalauti neįmanomų dalykų (lex 
non cogit ad impossibilia), nes joje nurodytos sutartys turi būti pasirašytos iki 
2007 m, liepos 1 d., o pati nuostata įsigaliojo 2007 m. birželio 22 d. Aptariamame 
taisyklių punkte nustatyta:

„244. Buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose teisės akto [3.1] 
ir šių taisyklių nustatyta tvarka iki 2007 m. liepos 1 d. pasirenka pastato šildymo 
ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją, o butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos 
valdyba (bendrijos pirmininkas), pastato bendrojo naudojimo objektams valdyti 
sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotas asmuo arba pastato 
bendrojo naudojimo objektų administratorius pasirašo su prižiūrėtoju pastato 
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį ar darbo sutartį dėl šių 
sistemų priežiūros. Po 2007 m. liepos 1 d., nepasirašius pastato šildymo ir karšto 
vandens sistemų priežiūros sutarties, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens 
sistemų priežiūrą atlieka esamas prižiūrėtojas, o jo nesant – šilumos tiekėjas, 
vadovaudamasis Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka, 
patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu 
Nr. 4-259 (Žin., 2003, Nr. 70-3194), ir Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų 
priežiūros sutarčių standartinėmis sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 
ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-260 (Žin., 2003, Nr. 70-3195).“

Nuo 2003 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio 
2 dalis nustatė, kad tuo atveju, „jeigu butų savininkai nenusprendė dėl šildymo 
ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo pasirinkimo ir dėl to nebuvo sudaryta 
šios sistemos priežiūros sutartis, laikinai, kol toks pasirinkimas bus padarytas, 
šilumos tiekėjas yra ir daugiabučio namo, kurio butų ir kitų patalpų savininkams 
jis tiekia šilumą, šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas“. Analogiškas 
teisinis reguliavimas nustatytas šiuo metu galiojančio Šilumos ūkio įstatymo 
20 straipsnio 2 dalyje (2007 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. X-1329 redakcija). 
Civilinio kodekso 6.387 straipsnio 2 dalis nustato, kad „kai abonentas yra fi zinis 
asmuo – vartotojas, naudojantis energiją buitinėms reikmėms, energijos tiekimo 
tinklų, energijos vartojimo apskaitos prietaisų techninę būklę ir saugų naudojimą 
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turi užtikrinti energijos tiekimo įmonė, jeigu sutartis ar įstatymai nenumato 
ko kita“. Taigi teisės aktuose buvo ir yra nustatytas teisinis reguliavimas, pagal 
kurį daugiabučiam namui privalu turėti šildymo ir karšto vandens sistemos 
prižiūrėtoją, nepaisant to, ar daugiabučio namo butų savininkai sudarė sutartį su 
prižiūrėtoju dėl priežiūros darbų atlikimo. 

Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio 1 dalis (2003 m. gegužės 20 d. 
įstatymo Nr. IX-1565 redakcija), be kita ko, nustatė, kad daugiabučio namo 
šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys sudaromos Šilumos ūkio 
įstatymo 18 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse nustatyta tvarka, t. y. laikantis Vyriausybės 
ar jos įgaliotos institucijos patvirtintų standartinių sąlygų, kurios taikytinos „tiek, 
kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir įstatymams.“

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 765 
„Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymą“ 1.1.3 punktu įgaliojo Ūkio ministeriją parengti ir patvirtinti pastatų 
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartines sąlygas. 
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinių 
sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. 
įsakymu Nr. 4-260, 10 punktas nustato, kad „daugiabučio namo butų ir kitų 
patalpų savininkų prašymu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 
sutartys sudaromos ir keičiamos pagal šias standartines sąlygas, išskyrus jų 
sprendimu patvirtintas individualiai aptartas sąlygas.“

Iš šių nuostatų matyti, jog šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 
standartinės sąlygos yra taikytinos tik nesant sudarytų atitinkamų sutarčių 
arba jeigu sutartyse nėra individualiai aptartos atitinkamos, su minėtų sistemų 
priežiūra susijusios, sąlygos. Be to, aptariama Taisyklių nuostata nekliudo 
šilumos vartotojams bet kuriuo metu pasirinkti kitą sistemos prižiūrėtoją 
ar sudaryti minėtas sutartis individualiai aptartomis sąlygomis. Vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, 
kad priešingai nei teigia pareiškėjas, Taisyklių 244 punktas neriboja buitinių 
šilumos vartotojų daugiabučiuose namuose teisės pasirinkti pastato šildymo 
ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją, o nustato teisines pasekmes, jei toks 
prižiūrėtojas nepasirenkamas ir sutartis su juo nesudaroma. Taip įgyvendinamos 
imperatyvios Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio 2 dalies (2003 m. gegužės 20 
d. įstatymo Nr. IX-1565 redakcija) ir Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 
(2007 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. X-1329 redakcija) nuostatos. 

Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjo argumentai, jog Ūkio ministerija 
viršijo savo įgaliojimus, taip pažeisdama konstitucinį teisinės valstybės principą, 
laikytini nepagrįstais.
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Be to, atsižvelgiant į iki 2007 m. birželio 22 d. galiojusį Taisyklių 244 punktą, 
kuriame buvo nustatyta, jog „daugiabučio namo vartotojams nepasirinkus 
prižiūrėtojo, nuo 2005 m. sausio 1 d. šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą 
atlieka šilumos tiekėjas pagal Ūkio ministro patvirtintas Pastatų šildymo ir karšto 
vandens sistemų priežiūros sutarčių standartines sąlygas“, ir remiantis tais pačiais 
argumentais, kurias buvo vertinamas Taisyklių 243 punktas, pareiškėjo teiginiai 
dėl Taisyklių 244 punkto neatitikimo Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 2 daliai ir 
teisinės valstybės principui lex non cogit ad impossibilia, atmestini kaip nepagrįsti.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 101 straipsnio 1 punktu, 115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a :

Nutraukti norminės administracinės bylos dalį pagal pareiškėjo Lietuvos 
Respublikos Seimo nario Egidijaus Klumbio prašymą ištirti, ar Šilumos tiekimo 
ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 
m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 (2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 4-238 
redakcija), 59.2 ir 68.3 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymo (2003 m. gegužės 20 d. įstatymo Nr. IX-1565 redakcija) 12 straipsnio 2 
daliai. 

Pripažinti, kad Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 (2007 m. 
birželio 15 d. įsakymo Nr. 4-238 redakcija), 59.2 ir 68.3 punktai neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 4 daliai ir konstituciniam 
teisinės valstybės principui.

Pripažinti, kad Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 (2007 m. 
birželio 15 d. įsakymo Nr. 4-238 redakcija), 243 punktas neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 1.3 straipsnio 4 daliai, 1.7 straipsnio 2 daliai, 4.85 
straipsnio 2 daliai, 6.384 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės 
principui.

Pripažinti, kad Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 (2007 m. 
birželio 15 d. įsakymo Nr. 4-238 redakcija), 244 punktas neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio 2 daliai ir konstituciniam teisinės 
valstybės principui.

Sprendimas neskundžiamas.
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2. Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų

2.1. Dėl administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo 

priemonių apskundimo

ATPK 271 straipsnyje nustatyta, kad <...> priverstinį transporto priemonės 
nuvežimą <...> suinteresuotas asmuo gali apskųsti aukštesniajam organui 
(pareigūnui) arba rajono (miesto) apylinkės teismui. Taigi tokiems skundams 
nustatytas alternatyvus priskirtinumas, todėl pasinaudojus viena iš numatytų 
alternatyvų, asmuo praranda teisę pasinaudoti kita. 

ATPK 271 straipsnis reglamentuoja atitinkamų administracinių teisės pažeidimų 
bylų teisenos užtikrinimo priemonių apskundimą. Tai reiškia, kad ATPK 271 
straipsnyje nustatyta tvarka turi būti nagrinėjami tik skundai dėl pritaikytų 
užtikrinimo priemonių. Pagrindinis skundo dėl pritaikytų užtikrinimo priemonių 
skiriamasis požymis yra tas, kad asmuo ginčija patį užtikrinimo priemonių 
pritaikymą, jų pritaikymo teisėtumą ir (arba) pagrįstumą, t. y. kelia ginčą dėl 
teisinių ir (arba) faktinių tokios priemonės taikymo prielaidų ir (arba) sąlygų. Toks 
ginčas turėtų būti sprendžiamas retrospektyviai įvertinant tas aplinkybes, kurios 
egzistavo atitinkamos priemonės pritaikymo metu. ATPK 271 straipsnis negali 
būti taikomas tais atvejais, kai asmuo neginčija pačio užtikrinimo priemonės 
pritaikymo, kai jo prašymas yra orientuotas ne į praeitį ir retrospektyvų vertinimą, 
bet į dabarties ir ateities vertinimą, pavyzdžiui, kai asmuo prašo nebetaikyti 
atitinkamos priemonės, teigdamas, jog nors jos pritaikymas buvo pagrįstas ir 
teisėtas, tačiau tolesnis jos taikymas (dėl pasikeitusių aplinkybių ar kt.) pažeidžia 
konkrečias teisės normas ir (arba) principus. Pastaruosius prašymus paprastai 
turėtų spręsti tas organas, kurio žinioje yra administracinio teisės pažeidimo 
byla, kurioje buvo pritaikyta ta administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos 
užtikrinimo priemonė, dėl kurios pareikštas atitinkamas prašymas.
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Administracinė byla Nr. N444-4386/2008
Procesinio sprendimo kategorija 52.2

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2008 m. gruodžio 24 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko ir 
Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas), 

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo L. B. apeliacinį 
skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 24 d. nutarties L. 
B. administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Palangos miesto policijos komisariato (toliau – ir Institucija) įgaliotas 
pareigūnas 2008 m. liepos 10 d. surašė L. B. administracinio teisės pažeidimo 
protokolą už tai, kad šis, tą pačią dieną, apie 16.35 val., Ganyklų – Pirties 
gatvių sankryžoje, Palangoje, vairavo automobilį su pasibaigusio galiojimo 
laikinu vairuotojo pažymėjimu ir neužsisegęs saugos diržų, taip pažeisdamas 
Kelių eismo taisyklių (toliau – ir KET) 59, 61.1 ir 240 punktų reikalavimus.

Palangos miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės 
pažeidimo bylą, 2008 m. liepos 24 d. nutartimi grąžino administracinio 
teisės pažeidimo medžiagą Institucijai administracinio teisės pažeidimo 
protokolo taisymui. Teismas pažymėjo, jog byloje esantis administracinio 
teisės pažeidimo protokolas yra pataisytas netinkamai, protokolas negali būti 
taisomas, o turi būti surašomas naujas, kuriame turi būti nurodytas tikslus 
pažeistas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 
(toliau – ir ATPK) straipsnis (jo dalis) bei tinkamai nurodoma padaryta 
veika. Dėl asmens prašymų atidėti bylos nagrinėjimą, grąžinti vairuotojo 
pažymėjimą bei transporto priemonę teismas nurodė, jog jie netenkintini, nes 
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byla nėra išnagrinėta ir užbaigta, o asmens prašymas grąžinti raktus, esančius 
priverstinai nuvežtoje transporto priemonėje, tenkintas.

II.

Nesutikdamas su Palangos miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 
24 d. nutartimi, L. B. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo teismo nutartį 
panaikinti ir bylą išspręsti iš esmės, t. y. administracinio teisės pažeidimo 
bylą nutraukti nesant jo veiksmuose ATPK 128 straipsnio 1 dalyje ir 134 
straipsnio 1 dalyje numatytų pažeidimų sudėties bei įpareigoti Palangos 
miesto policijos komisariatą grąžinti jam 2008 m. gegužės 5 d. paimtą 
vairuotojo pažymėjimą Nr.(duomenys neskelbtini) bei transporto priemonę 
,,VW Vento”, valst. Nr.(duomenys neskelbtini), nemokant jam už transporto 
priemonės nugabenimą ir automobilio saugojimą. Apeliaciniame skunde 
nurodo, jog teismo nutartis naikintina, nes: 1) teismas privalėjo aiškiai 
ir konkrečiai nurodyti, kuri konkrečiai administracinio teisės pažeidimo 
protokolo dalis neatitinka ATPK reikalavimų, nes iš teismo nutarties neaišku, 
kokie pataisymai protokole buvo atlikti, juolab kad jam įteiktoje protokolo 
kopijoje jokių pataisymų nėra; 2) teismas netinkamai išsprendė jo prašymą 
grąžinti transporto priemonę ir vairuotojo pažymėjimą, susiedamas tai su 
nebaigta administracine byla. Šie daiktai nėra daiktiniai įrodymai, jie nesusiję 
su administracinio teisės pažeidimo protokole įvardintais pažeidimais, todėl 
sulaikyti be jokio teisėto pagrindo, juolab kad kitus daiktus (raktus nuo 
garažo ir sodo namelio) teismas vis dėlto grąžino.

Atsiliepdama į apeliacinį skundą, Institucija pažymi, jog Klaipėdos 
apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 27 d. nutartimi už 
pažeidimų, numatytų ATPK 127 straipsnio 2 dalyje ir 130 straipsnio 1 dalyje 
padarymą bei pritaikęs ATPK 301 straipsnio nuostatas, skyrė apeliantui teisės 
vairuoti transporto priemones atėmimą 5 mėnesiams. Teigia, jog apie šios 
nutarties apskundimą komisariatas sužinojo tik 2008 m. rugpjūčio 7 d. ir 
nurodo, jog su L. B. apeliacinio skundo motyvais sutinka, tačiau prašo grąžinti 
bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.
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Teisėjų kolegija

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

Apeliacinis skundas atmestinas.
Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi administracinio 

teisės pažeidimo bylą grąžino Palangos miesto policijos komisariatui padaręs 
išvadą, jog 2008 m. liepos 10 d. surašyto administracinio teisės pažeidimo 
protokolo Nr.F021751 turinys neatitinka administracinio teisės pažeidimo 
protokolo turiniui keliamų reikalavimų, t. y. jame yra taisymų, kas trukdo bylą 
nagrinėti teisme.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, 
jog administracinio teisės pažeidimo protokolas - ypatingą reikšmę 
turintis procesinis dokumentas, kuriame yra formuluojamas kaltinimas dėl 
administracinio teisės pažeidimo padarymo, taip pat jame fi ksuojami nustatyti 
įrodymai, kitos aplinkybės bei žinios, reikšmingos nagrinėjant bylą, taip pat 
apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos (žr. 
Administracinių teismų praktika Nr. 7, psl. 251 - 252, Administracinių teismų 
praktika Nr. 9, psl. 31 - 40). Atitinkamai ATPK 260 straipsnio 1 dalis nurodo 
būtinus administracinio teisės pažeidimo protokolo turinio elementus, t. y. 
jame (be kitų duomenų) turi būti nurodyta administracinio teisės pažeidimo 
padarymo vieta, laikas ir esmė, šio kodekso straipsnis, straipsnio dalis ar 
kitas numatantis atsakomybę už šį pažeidimą teisės aktas, kurio reikalavimus 
pažeidė asmuo, taip pat kitokios žinios, būtinos bylai teisingai išspręsti. 

Atsižvelgiant į tai, analizuotina, ar pirmosios instancijos teismui 
perduotoje nagrinėti administracinio teisės pažeidimo byloje (iš esmės 
administracinio teisės pažeidimo protokole) yra esminių trūkumų, kliudžiusių 
bylą išnagrinėti teisme.

Iš 2008 m. liepos 10 d. administracinio teisės pažeidimo protokolo 
matyti, jog apeliantui administracinis kaltinimas suformuluotas už du 
savarankiškus teisės pažeidimus. Pirmasis pažeidimas numatytas ATPK 128 
straipsnyje, tačiau administracinio teisės pažeidimo protokole neaiškiai 
nurodyta straipsnio konkreti dalis, kas neleidžia teismui spręsti, ar asmuo 
patrauktas administracinėn atsakomybėn už tai, jog vairavo neturėdamas 
teisės vairuoti (1 d.), ar už tai, jog vairavo, kai tokia teisė atimta (2 d.). Antrasis 
pažeidimas nurodytas aiškiai, t. y. naudojimosi saugos diržais <...> tvarkos 
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pažeidimas (ATPK 134 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas pastebi, jog 
nurodant atitinkamą ATPK 128 straipsnio dalį atliktas taisymas, kas kelia 
abejonių dėl pareikšto kaltinimo turinio bei neatitinka Lietuvos policijos 
generalinio komisaro 2005 m. liepos 25 d. įsakymu Nr.5-V-462 (su vėlesniais 
pakeitimais) patvirtintos Kelių eismo taisyklių administracinių teisės 
pažeidimų bylų nagrinėjimo instrukcijos 25, 26.6 ir 27 punktuose išdėstytų 
reikalavimų pažeidimo esmei administracinio teisės pažeidimo protokole 
atskleisti, jame padarytiems taisymams įforminti. Be to, administracinio 
kaltinimo neaiškumų nepašalina ir protokole išvardinti pažeisti KET punktai 
(būtent - 59 ir 61.1), kurių nesilaikymas užtraukia atsakomybę pagal skirtingas 
ATPK normas, bei protokole įvardinta kaltinimo esmė („vairavo automobilį 
su pasibaigusiu laikinu vairuotojo pažymėjimu“), kuri suformuluota taip, jog 
neatitinka nei ATPK 128 straipsnio 1 dalyje, nei 2 dalyje atkleistų sudėčių 
objektyviųjų požymių. Taigi šiuo atveju teismas negalėjo išnagrinėti bylos iš 
esmės, o administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo tinkamai realizuoti 
savo teisę į gynybą (iš apeliacinio skundo argumentacijos matyti, jog 
apeliantas mano esąs patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 
128 straipsnio 1 dalį).

IV.

Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantas taip pat kreipėsi į apylinkės 
teismą su prašymu dėl vairuotojo pažymėjimo ir nuvežtos transporto 
priemonės grąžinimo. Šio prašymo teismas netenkino. Dar iki paminėto 
kreipimosi į teismą su iš esmės analogišku prašymu L. B. kreipėsi ir į Palangos 
policijos komisariato viršininką.

ATPK 271 straipsnyje nustatyta, kad <...> priverstinį transporto 
priemonės nuvežimą <...> suinteresuotas asmuo gali apskųsti aukštesniajam 
organui (pareigūnui) arba rajono (miesto) apylinkės teismui. Taigi tokiems 
skundamas nustatytas alternatyvus priskirtinumas, todėl pasinaudojus 
viena iš numatytų alternatyvų, asmuo praranda teisę pasinaudoti kita. 
Tad, atsižvelgiant į tai, kad transporto priemonės nuvežimą, teigdamas, kad 
transporto priemonė buvo paimta be jokio teisinio pagrindo, L. B. dar prieš 
kreipdamasis į teismą apskundė Palangos policijos komisariato viršininkui, 
darytina išvada, kad su analogišku skundu į apylinkės teismą jis kreiptis 
nebegalėjo. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nei Palangos miesto apylinkės 
teismo nutarimo priėmimo dieną, nei šiuo metu ginčas dėl L. B. Palangos 
policijos komisariato viršininkui paduoto skundo nėra užbaigtas (gavęs 
atsakymą iš Palangos policijos komisariato L. B. apskundė jį Klaipėdos 
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apygardos administraciniam teismui ir ši administracinė byla galutiniu 
procesiniu sprendimu dar neužbaigta). Tad vadovaujantis aukščiau išdėstytu, 
teismas turėjo atsisakyti priimti L. B. prašymą dėl transporto priemonės 
grąžinimo, kuris pagal savo pagrindą ir dalyką buvo iš esmės analogiškas L. 
B. skundui Palangos miesto policijos komisariato viršininkui, o jį priėmus – 
palikti nenagrinėtu (ABTĮ 4 str. 6 d., 103 str. 4 p.).

Teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, kad ATPK 271 straipsnis 
reglamentuoja atitinkamų administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos 
užtikrinimo priemonių apskundimą. Tai reiškia, kad ATPK 271 straipsnyje 
nustatyta tvarka turi būti nagrinėjami tik skundai dėl pritaikytų užtikrinimo 
priemonių. Pagrindinis skundo dėl pritaikytų užtikrinimo priemonių 
skiriamasis požymis yra tas, kad asmuo ginčija patį užtikrinimo priemonių 
pritaikymą, jų pritaikymo teisėtumą ir (arba) pagrįstumą, t. y. kelia ginčą 
dėl teisinių ir (arba) faktinių tokios priemonės taikymo prielaidų ir (arba) 
sąlygų. Toks ginčas turėtų būti sprendžiamas retrospektyviai įvertinant 
tas aplinkybes, kurios egzistavo atitinkamos priemonės pritaikymo metu. 
Taigi ATPK 271 straipsnis negali būti taikomas tais atvejais, kai asmuo 
neginčija pačio užtikrinimo priemonės pritaikymo, kai jo prašymas yra 
orientuotas ne į praeitį ir retrospektyvų vertinimą, bet į dabarties ir ateities 
vertinimą, pavyzdžiui, kai asmuo prašo nebetaikyti atitinkamos priemonės, 
teigdamas, jog nors jos pritaikymas buvo pagrįstas ir teisėtas, tačiau tolesnis 
jos taikymas (dėl pasikeitusių aplinkybių ar kt.) pažeidžia konkrečias teisės 
normas ir (arba) principus. Pastaruosius prašymus paprastai turėtų spręsti 
tas organas, kurio žinioje yra administracinio teisės pažeidimo byla, kurioje 
buvo pritaikyta ta administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo 
priemonė, dėl kurios pareikštas atitinkamas prašymas.

Apelianto prašymas grąžinti jo vairuotojo pažymėjimą yra grindžiamas 
ne paties vairuotojo pažymėjimo paėmimo neteisėtumu ar nepagrįstumu, bet 
tuo, kad, apelianto teigimu, jam apskundus atitinkamus sprendimus, nebėra 
galiojančio administracinio akto dėl teisės vairuoti transporto priemones 
atėmimo. Taigi toks prašymas negali būti laikomas skundu dėl dokumentų 
paėmimo ATPK 271 straipsnio taikymo kontekste. Todėl, atsižvelgiant į tai, 
kad apelianto nurodomas vairuotojo pažymėjimas buvo paimtas ne šioje 
administracinio teisės pažeidimo byloje, apelianto prašymas dėl vairuotojo 
pažymėjimo grąžinimo šioje byloje apskritai neturėjo ir neturi būti 
nagrinėjamas iš esmės.

Dėl aukščiau išdėstytų priežasčių darytina išvada, kad pirmosios 
instancijos teismas, nors ir kitais motyvais, tačiau iš esmės pagrįstai 
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nepriėmė sprendimo grąžinti pareiškėjui transporto priemonę ir vairuotojo 
pažymėjimą. Palangos miesto rajono apylinkės teismo nutarimas iš dalies 
keistinas, nurodant, kad L. B. prašymas dėl nuvežtos transporto priemonės 
grąžinimo paliekamas nenagrinėtu.

V.

Administracinio teisės pažeidimo bylos teisena nagrinėjamu atveju 
buvo inicijuota dėl 2008 m. liepos 10 d. įvykio, tad, vadovaujantis ATPK 35 
straipsnio 1 dalimi, administracinės nuobaudos skyrimo terminas dėl šio 
įvykio (jei jis užtraukia administracinę atsakomybę) baigiasi 2009 m. sausio 10 
d. Esant tokiai situacijai ir atsižvelgiant į tai, kad byla grąžinama Institucijai, 
iki nurodytos datos bus nemažai poilsio dienų, teisėjų kolegija sprendžia, kad 
yra tikslinga pratęsti administracinės nuobaudos skyrimo terminą iki 2009 m. 
kovo 10 d. (ATPK 35 str. 3 d.).

VI.

L. B. atskirai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui adresuotas 
prašymas dėl laikino vairuotojo pažymėjimo grąžinimo netenkintinas, nes 
byloje esančio laikino leidimo, suteikiančio teisę vairuoti atitinkamos rūšies 
transporto priemones, galiojimo laikas baigėsi dar 2008 m. birželio 8 d.

Vadovaudamasi aukščiau išdėstytu ir Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 
teisėjų kolegija

n u t a r i a :

Apeliacinį skundą atmesti.
Pakeisti Palangos miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 24 d. nutarimo 

rezoliucinę dalį, papildant jį šiuo sakiniu:
„L. B. prašymą dėl nuvežtos transporto priemonės grąžinimo palikti 

nenagrinėtą“.
Kitą Palangos miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 24 d. nutarimo 

dalį palikti nepakeistą.
Pratęsti administracinės nuobaudos skyrimo terminą iki 2009 m. kovo 10 d.
L. B. prašymą dėl 2008 m. liepos 10 d. paimto laikino leidimo vairuoti 

transporto priemones grąžinimo atmesti.
Nutartis neskundžiama.



53

Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų

2.2. Dėl atsakomybės už nacistinių ar komunistinių simbolių platinimą 

ar demonstravimą (ATPK 18818 str.)

2008 m. liepos 3 d. priimtu įstatymu Nr. X-1675, įsigaliojusiu nuo 2008 m. liepos 17 
d., Lietuvos Respublikos Seimas papildė Lietuvos Respublikos administracinių teisės 
pažeidimų kodeksą 18818 straipsniu, numatančiu atsakomybę už nacistinių ar 
komunistinių simbolių  platinimą ar demonstravimą. ATPK 18818 straipsnio 1 dalis 
expressis verbis nenustato, kad atsakomybę užtraukia šiame straipsnyje įvardinti 
veiksmai, kurie atliekami tik turint tam tikrą aiškiai apibrėžtą (konkretų) tikslą 
(siekiant jo). Aiškinant šią nuostatą lingvistiniu metodu, negalima teigti, kad būtinu 
ATPK 18818 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo sudėties požymiu yra tam 
tikras aiškiai apibrėžtas ir konkretus tikslas. ATPK 18818 straipsnio 2 dalis numato, 
jog pagal šį straipsnį neatsako asmuo, kuris padaro šio straipsnio pirmojoje 
dalyje nurodytas veikas muziejų veiklos, visuomenės informavimo apie istorinius 
ir dabarties įvykius, totalitarinius režimus, švietimo, mokslo, meno, antikvarinės 
prekybos tikslais, asmuo, kuris naudoja ofi cialią egzistuojančios valstybės 
simboliką, taip pat Antrojo pasaulinio karo dalyvis, vilkintis savo uniformą. Taigi 
ATPK 18818 straipsnio 2 dalis pateikia baigtinį sąrašą tikslų, kuriuos nustačius, 
pirmojoje dalyje apibrėžtos veikos neužtraukia administracinės atsakomybės. 
Asmens tikslai ATPK 18818 straipsnyje numatytam pažeidimui konstatuoti yra 
reikšmingi tiek, kiek susiję su ATPK 18818 straipsnio 2 dalimi, pateikiančia tikslų ir 
kitų išimčių, kurioms esant atsakomybė neatsiranda, sąrašu. Konkretus nacistinės 
ar komunistinės ideologijos, šių režimų propagavimo tikslas (ar kitas analogiškas 
tikslas) nėra būtinas nagrinėjamo pažeidimo sudėties požymis.

Administracinė byla Nr. N444-4874/2008
Procesinio sprendimo kategorija 50.21

 
N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2008 m. spalio 17 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Antano Ablingio, Dainiaus Raižio ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos 
pirmininkas ir pranešėjas), 
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teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo G. L. apeliacinį 
skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 4 d. nutarimo 
G. L. administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos 
Viešosios tvarkos tarnybos Ekologijos ir teisės pažeidimų prevencijos skyriaus 
(toliau – ir Institucija) įgaliotas pareigūnas 2008 m. rugpjūčio 6 d. surašė G. L. 
administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad ši, 2008 m. rugpjūčio 5 
d., apie 14.45 val., Pilies – Švarco – Didžiosios gatvių skvere, Vilniuje, prekiavo 
sovietiniais kūjo ir pjautuvo ženklais bei raudonos penkiakampės žvaigždės 
ženklais, taip padarydama Lietuvos Respublikos administracinių teisės 
pažeidimo kodekso (toliau – ir ATPK) 18818 straipsnio 1 dalyje numatytą 
veiką.

Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas, išnagrinėjęs administracinio 
teisės pažeidimo bylą, 2008 m. rugsėjo 4 d. nutarimu G. L. pripažino kalta 
padarius ATPK 18818 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką. Teismas nurodė, 
jog pastarosios kaltė įrodyta administracinio teisės pažeidimo protokolu, 
tarnybiniu pranešimu, pačios paaiškinimais, daiktų ir dokumentų paėmimo 
protokolu, nuotraukomis. Parinkdamas minimalią nuobaudą – 500 Lt baudą 
su daiktų, kurie buvo pažeidimo įrankiai, konfi skavimu – teismas pažymėjo, 
jog atsižvelgia į tai, kad asmuo dėl pažeidimo nuoširdžiai gailisi, anksčiau 
administracinėn atsakomybėn nebuvo trauktas.

II.

Nesutikdama su Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 4 
d. nutarimu, G. L. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo teismo nutarimą 
panaikinti ir administracinę bylą jos atžvilgiu nutraukti, konfi skuotus 
daiktus grąžinti arba pakeisti nutarimą, skiriant jai įspėjimą arba iš viso 
neskiriant administracinės nuobaudos. Apeliaciniame skunde nurodo, jog 
pagal ATPK 18818 straipsnio 1 dalį, administracinę atsakomybę užtraukia 
atitinkamų simbolių platinimas ir naudojimas tik masiniuose renginiuose, 
o ji aprašytus daiktų ir dokumentų paėmimo protokole daiktus pardavinėjo 
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istorinio paveldo pažinimo ir kolekcionavimo tikslais. Atkreipia dėmesį, jog 
minėto straipsnio 2 dalis leidžia sovietine simbolika pažymėtus daiktus turėti 
antikvarinės prekybos tikslais, o tokiai prekybai licencijos nereikia. Apylinkės 
teismas, pažymėdamas, jog tokios licencijos ji neturinti, nenurodė, kokia tai 
turi būti licencija, koks teisės aktas reglamentuoja jos išdavimą bei licencijos 
objektą. Prašo teismo nustačius, jog administracinis teisės pažeidimas vis 
dėlto padarytas, taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas ir administracinės 
nuobaudos neskirti arba skirti tik įspėjimą.

Institucija, atsiliepdama į apeliacinį skundą, prašo teismo nutarimą 
palikti nepakeistą, nes Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas visapusiškai 
išsiaiškino bylos aplinkybes ir nustatė visus būtinus administracinio teisės 
pažeidimo požymius, administracinio teisės pažeidimo byla buvo iškelta 
ir nutarimas skirti nuobaudą priimtas, griežtai laikantis ATPK normų. 
G. L. teiginiai, jog ji prekiavusi daiktais su sovietine simbolika istorinio 
paveldo pažinimo, kolekcionavimo ir antikvarinės prekybos tikslais, 
vertintini kritiškai, nes Vilniaus miesto Senamiesčio seniūnijos 2007 m. 
birželio 28 d. išduotame leidime G. L. prekiauti viešojoje vietoje nurodyta, 
jog draudžiama prekiauti ne Lietuvos tautodailės ir pramonės gaminiais, o 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1480 
patvirtintos Prekybos antikvariniais daiktais taisyklės numato, jog prekiauti 
antikvariniais daiktais gali tik įregistravę savo veiklą juridiniai asmenys, 
nustatyta tvarka gavę licenciją. Tuo tarpu apeliantė yra fi zinis asmuo, 
turintis leidimą prekybai viešosiose vietose medžio gaminiais ir suvenyrais. 
Pabrėžia, jog G. L. prekiavo sovietine simbolika pažymėtomis prekėmis, kurie 
yra akivaizdžiai nauji serijinės gamybos būdu pagaminti daiktai. Taip pat 
pažymi, jog apeliantė administracinio proceso metu gailėjosi dėl padaryto 
pažeidimo, todėl Institucija neprieštarauja, kad jos atžvilgiu būtų pritaikytos 
ATPK 301 straipsnio nuostatos.

Teisėjų kolegija

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

Apeliacinis skundas atmestinas.
2008 m. liepos 3 d. priimtu įstatymu Nr. X-1675, įsigaliojusiu nuo 2008 

m. liepos 17 d., Lietuvos Respublikos Seimas papildė Lietuvos Respublikos 
administracinių teisės pažeidimų kodeksą (toliau – ir ATPK) 18818 straipsniu, 
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numatančiu atsakomybę už nacistinių ar komunistinių simbolių platinimą ar 
demonstravimą. ATPK 18818 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog administracinę 
atsakomybę užtraukia nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos 
ar herbo arba vėliavų, ženklų ar uniformų, kurių sudedamoji dalis yra 
nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliava ar herbas, nacistinių ar 
komunistinių organizacijų simbolių ar uniformų arba nacistinės Vokietijos, 
SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, nacistinės svastikos, nacistinio SS 
ženklo, sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklo, sovietinės raudonos penkiakampės 
žvaigždės ženklo pagrindu sudarytų vėliavų ar ženklų, atsakingų už Lietuvos 
gyventojų represijas Vokietijos nacionalsocialistų ar SSRS komunistų partijos 
vadovų atvaizdų platinimas, naudojimas susirinkime ar kitame masiniame 
renginyje arba kitoks demonstravimas, taip pat nacistinės Vokietijos, SSRS ar 
Lietuvos SSR himno viešas atlikimas. Taigi iš šios normos matyti, ką įstatymo 
leidėjas yra priskyręs nacistinei ir komunistinei simbolikai, ir kokius veiksmus 
su ja draudžiama atlikti. Atitinkami veiksmai gali būti atliekami kartu, tačiau 
pažeidimui konstatuoti pakanka ir bet kurio vieno veiksmo. 

Kaip matyti iš Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų 
kodekso papildymo 18818 straipsniu ir 225 straipsnio pakeitimo įstatymo 
projekto aiškinamojo rašto (žr. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=298661), ATPK papildymo 18818 straipsniu projekto rengimą 
paskatino visuomenėje nuolat kylančios diskusijos dėl totalitarizmo palikimo 
naikinimo ir kai kurios neigiamos visuomenės raidos tendencijos, kai 
nyksta netolerancija nacizmo ir komunizmo režimų idėjoms, kuriasi atvirai 
nacionalsocializmo idėjas propaguojantys ir panašius simbolius naudojantys 
judėjimai, siekiama atkurti Lietuvos komunistų partiją, plinta nacistinio 
ir komunistinio totalitarinio režimo simbolių viešas naudojimas, kuriuo 
sudaromas įspūdis, kad tokio pobūdžio režimai padarė teigiamą įtaką Lietuvos 
valstybės istorinei raidai, taip pat kartais tiesiogiai vykdoma nacistinių 
ar komunistinių idėjų propaganda, pasitelkiant atitinkamo okupacinio 
režimo simbolius. Šio projekto pagrindinis tikslas – uždrausti Lietuvoje 
tokį demokratinės visuomenės narius žeidžiantį nacistinės ir komunistinės 
simbolikos naudojimą, kuris būtų suprantamas kaip nacistinių ar komunistinių 
okupacinių režimų propaganda ir sudarytų palankias sąlygas kurtis nacių ir 
neonacių, komunistų ir neokomunistų bei panašią simboliką naudojančioms 
antidemokratines idėjas propaguojančioms organizacijoms. Tuo pačiu būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos Lietuvos Respublikos konstitucinėms vertybėms 
– demokratinei santvarkai, pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms, 
nacionaliniam saugumui ir viešajai tvarkai, visuomenės moralei – saugoti.
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Byloje nustatyta, jog apeliantė viešoje vietoje (Pilies – Švarco – 
Didžiosios gatvių skvere, Vilniuje) atvirai prekiavo gaminiais (viso 48 daiktai 
– b. l. 9) su sovietine simbolika. Ginčo dėl to, ar ši simbolika patenka į ATPK 
18818 straipsnio taikymo sritį, nėra. Tačiau, atsižvelgiant į apeliantės dėstomus 
argumentus ir šio ginčo esmę, teisėjų kolegijos nuomone, yra būtina pasisakyti 
dėl ATPK 18818 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos – platinimo – turinio ir 
įvykdymo vietos, o taip pat tokio veiksmo tikslo ir ATPK 18818 straipsnio 2 
dalyje numatytų išimčių, kitų reikšmingų šios normos taikymo aspektų.

Dėl platinimo

Kaip matyti iš ATPK 18818 straipsnio 1 dalies, vienas iš veiksmų, kuris 
gali užtraukti atsakomybę pagal šią teisės normą, yra atitinkamos simbolikos 
platinimas. Teisėjų kolegijai nekyla abejonių, kad sąvoka „platinimas“ apima ir 
prekybą, nes tiek platinimo, tiek prekybos pagrindinis tikslas yra tas pats – kad 
kuo daugiau asmenų įsigytų atitinkamą daiktą (prekę), o daikto pardavimas 
(prekyba juo) yra viena iš jo platinimo formų. Juolab kad baudžiamųjų 
įstatymų analizė taip pat patvirtina, jog pardavimas yra laikomas viena iš 
platinimo formų (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 
260 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. lapkričio 29 d. nutartis 
baudžiamojoje byloje Nr. 2K-627/2005). Taigi teisėjų kolegija sprendžia, kad 
apeliantės veiksmai (prekyba) vertintini kaip platinimas.

Apeliaciniame skunde G. L. taip pat teigia, kad draudžiamas yra tik 
simbolikos platinimas masiniuose renginiuose. Tačiau teisėjų kolegija su tokiu 
aiškinimu nesutinka. ATPK 18818 straipsnio 1 dalies konstrukcija, atsižvelgiant 
į tai, kokius tikslus turėjo įstatymų leidėjas priimdamas šį įstatymą (teleologinis 
teisės aiškinimas), akivaizdžiai paneigia paminėtą interpretaciją, nes ATPK 18818 
straipsnio 1 dalyje esanti nuoroda į susirinkimus ar kitus masinius renginius yra 
sietina tik su atitinkamos simbolikos naudojimu ir nesietina su jos platinimu.

Dėl tikslo

Teisėjų kolegija pastebi, kad ATPK 18818 straipsnio 1 dalis expressis verbis 
nenustato, kad atsakomybę užtraukia šiame straipsnyje įvardinti veiksmai, 
kurie atliekami tik turint tam tikrą aiškiai apibrėžtą (konkretų) tikslą (siekiant 
jo). Taigi aiškinant šią nuostatą lingvistiniu metodu, negalima teigti, kad 
būtinu ATPK 18818 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo sudėties požymiu 
yra tam tikras aiškiai apibrėžtas ir konkretus tikslas.
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ATPK 18818 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal šį straipsnį neatsako 
asmuo, kuris padaro šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas veikas muziejų 
veiklos, visuomenės informavimo apie istorinius ir dabarties įvykius, 
totalitarinius režimus, švietimo, mokslo, meno, antikvarinės prekybos 
tikslais, asmuo, kuris naudoja ofi cialią egzistuojančios valstybės simboliką, 
taip pat Antrojo pasaulinio karo dalyvis, vilkintis savo uniformą. Taigi 
ATPK 18818 straipsnio 2 dalis pateikia baigtinį sąrašą tikslų, kuriuos nustačius, 
pirmojoje dalyje apibrėžtos veikos neužtraukia administracinės atsakomybės. 
Pastebėtina, kad jei įstatymų leidėjas jau pirmojoje šio straipsnio dalyje būtų 
implicitiškai nustatęs tam tikrą konkretų tikslą, kaip būtiną pažeidimo sudėties 
požymį, jis nebūtų to paties straipsnio antrojoje dalyje išvardinęs baigtinį sąrašą 
tikslų ir atvejų, kai asmuo neatsako už pirmojoje dalyje numatytus veiksmus, nes 
toks išdėstymas, straipsnio pirmojoje dalyje jau implicitiškai nustačius konkretų 
tikslą, kaip būtiną pažeidimo sudėties požymį, būtų tiesiog perteklinis. Dėl 
šios priežasties negalima laikyti, kad atsakomybei pagal ATPK 18818 straipsnio 
1 dalį taikyti būtina nustatyti asmens tikslą propaguoti atitinkamą ideologiją ar 
režimą (ar kitą analogišką tikslą). Juolab kad, pirma, net ir iš pirmo žvilgsnio 
įprastinė prekyba atitinkamais simboliais po savo išorine išraiškos forma gali 
slėpti tikslą skatinti atitinkamos ideologijos ar režimo propagavimą ar kitų su 
konstitucinėmis vertybėmis nesuderinamų idėjų skleidimą, todėl nustatyti, 
kokiais tikslais yra prekiaujama gali būti itin sudėtinga. Antra, net ir įprastinė 
prekyba, nors ir neturint konkretaus tikslo skleisti ar propaguoti atitinkamą 
ideologiją ar režimą, sudaro prielaidas netiesioginiam tokių ideologijų bei 
idėjų propagavimui ir paskleidimui, asmenų, nukentėjusių nuo sovietinio 
(komunistinio) ar nacistinio režimų, orumo žeminimui (ypač kai tokia prekyba 
vyksta viešose, dažnai lankomose vietose). Trečia, nagrinėjamo įstatymo projekto 
aiškinamajame rašte apibrėžiant pagrindinį jo tikslą, konkrečiai nenurodoma, 
kad siekiama uždrausti tik tokį simbolių naudojimą, kuriuo siekiama tik 
tam tikrų propagandinių ar kitų panašių konkrečių tikslų. Ketvirta, įstatymo 
projekto aiškinamajame rašte taip pat pažymima, kad siūloma nustatyti, jog 
toks viešas nacistinės ir komunistinės bei panašios simbolikos naudojimas, kuris 
nėra traktuotinas kaip atitinkamo totalitarinio režimo propaganda, t. y. tokios 
simbolikos platinimas ir naudojimas muziejų veiklos, visuomenės informavimo 
apie istorinius įvykius, švietimo, mokslo, meno tikslais, nebūtų baudžiamas. Taigi 
būtent ATPK 18818 straipsnio 2 dalyje įstatymo rengėjai siekė apibrėžti atvejus, 
kurie neturėtų būti traktuojami kaip atitinkamo režimo propaganda, tokiu būdu 
netiesiogiai patvirtindami, kad kitais atvejais asmens veika pati savaime galėtų 
būti vertinama kaip atitinkamos ideologijos propagavimas. 
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Tad, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą ir remdamasi lingvistiniu, 
teleologiniu, sisteminiu ir loginiu teisės aiškinimu, teisėjų kolegija sprendžia, 
kad asmens tikslai ATPK 18818 straipsnyje numatytam pažeidimui konstatuoti 
yra reikšmingi tiek, kiek susiję su ATPK 18818 straipsnio 2 dalimi, pateikiančia 
tikslų ir kitų išimčių, kurioms esant atsakomybė neatsiranda, sąrašu. 
Konkretus nacistinės ar komunistinės ideologijos, šių režimų propagavimo 
tikslas (ar kitas analogiškas tikslas) nėra būtinas nagrinėjamo pažeidimo 
sudėties požymis.

Dėl ATPK 18818 straipsnio 2 dalyje nustatytų išimčių

G. L. teigia, jog ji sovietine simbolika pažymėtus gaminius pardavinėjo 
istorinio paveldo pažinimo ir kolekcionavimo tikslais, tačiau tokia veikla 
į ATPK 18818 straipsnio 2 dalyje pateiktą išimčių sąrašą nepatenka. Be 
paminėto, apeliantė savo apeliaciniame skunde taip pat kelia klausimą ir dėl 
ATPK 18818 straipsnio 2 dalyje numatytos išimties, susijusios su antikvarine 
prekyba.

Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantė užsiima individualia veikla – 
prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių pagal verslo liudijimą (b. l. 12). 
Jai suteikta teisė prekiauti medžio gaminiais ir suvenyrais (b. l. 13).

Skirtingai nei teigia apeliantė, prekyba antikvariniais daiktais galima tik 
gavus Kultūros vertybių apsaugos departamento išduotą licenciją (Lietuvos 
Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 23 str. 1 d.), 
kurios, kaip matyti iš bylos medžiagos, ji neturi. Be to, šiai prekybai keliami 
ir tam tikri kiti papildomi reikalavimai (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2003 m. lapkričio 27 d. nutarimą Nr. 1480 „Dėl prekybos antikvariniais 
daiktais taisyklių patvirtinimo“). Tad, atsižvelgiant į tai, kad apeliantė neturi 
licencijos (teisės) prekiauti antikvariniais daiktais, nepriklausomai nuo to, 
ar jos platinti daiktai atitinka antikvarinio daikto sąvoką, nustatytą Lietuvos 
Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių įstatymo 2 straipsnio 2 punkte 
(antikvariniai daiktai – visi prieš 50 metų ir anksčiau sukurti kilnojamieji 
visuomenės ir žmogaus veiklos medžiaginiai kūriniai ir kiti daiktai ar jų dalys, 
nesvarbu, kokia jų išliekamoji kultūrinė vertė), negalima daryti išvados, kad ji 
platino ginčo daiktus antikvarinės prekybos tikslais.

Pastebėtina, kad teisėjų kolegija šioje byloje nesprendžia dėl to, ar 
apeliantė vertėsi prekyba antikvariniais daiktais neturėdama reikiamos 
licencijos, nes toks kaltinimas administracinio teisės pažeidimo protokole jai 
nepareikštas.
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Dėl kitų reikšmingų šios bylos aspektų

Teisėjų kolegija pastebi, kad apeliantė savo paaiškinimuose nurodė, jog 
žinojo apie tam tikrus draudimus, susijusius su sovietine simbolika (b. l. 7). 
Atsižvelgiant į tai, kad įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės 
(Konstitucijos 7 str. 3 d.), akivaizdu, jog, kilus abejonių, apeliantė turėjo ir 
galėjo pasidomėti atitinkamų suvaržymų apimtimi. Taigi teisėjų kolegija 
neturi pagrindo daryti išvados, kad asmens veiksmuose nėra kaltės – apeliantė 
suvokė, ką platina (kuo prekiauja) ir siekė tai platinti (parduoti). Savo ruožtu, 
kaip minėta, platinimo tikslas, jei jis nepatenka į ATPK 18818 straipsnio 2 
dalyje pateiktą išimčių sąrašą, nėra reikšmingas sprendžiant dėl nagrinėjamo 
pažeidimo sudėties buvimo.

Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad byloje nėra duomenų, kad tais 
veiksmais, dėl kurių apeliantė buvo patraukta atsakomybėn, ji siekė išreikšti 
savo įsitikinimus, kad tai buvo jos minties laisvės pasireiškimas. Bylos 
duomenys sudaro pagrindą manyti, kad paminėtą simboliką ji platino 
išimtinai komerciniais tikslais. Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo spręsti, 
jog tokiais veiksmais galėjo būti pažeista G. L. laisvė reikšti įsitikinimus ar 
minties laisvė, kurias garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 ir 26 
straipsniai, o taip pat Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos 9 ir 10 straipsniai.

Tad, atsižvelgdama į aukščiau paminėtą ir ištyrusi byloje esančius 
įrodymus, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, 
jog G. L. kaltė, padarius ATPK 18818 straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą, 
visiškai įrodyta, ir mano, jog veika kvalifi kuota bei nuobauda individualizuota 
tinkamai. Apeliantė, prašydama taikyti jos atžvilgiu ATPK 301 straipsnio, 
įtvirtinančio mažesnės nei įstatymo numatyta administracinės nuobaudos 
skyrimą arba administracinės nuobaudos neskyrimą, nuostatas, nurodo, 
jog visos jos gaunamos pajamos yra tik iš prekybos gatvėje, tačiau į bylą 
jokių įrodymų apie sunkią savo materialinę padėtį nepateikė, atvirkščiai, 
pirmosios instancijos teismo posėdyje G. L. nurodė, jog dirba ir pagal darbo 
sutartį, turi pilnametį sūnų. Apeliantė taip pat pabrėžė, jog po nagrinėjamo 
pažeidimo fi ksavimo labai išgyveno ir dėl to susirgo, tačiau tokias aplinkybes 
patvirtinančių įrodymų teismui taip pat nepateikė. Pabrėžtina, kad G. L. skirta 
minimali sankcijoje numatyta bauda, todėl nenustačius jokių išskirtinių 
aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos pažeidėjos naudai kaip ypatingai 
švelninančios jos atsakomybę, bei atsižvelgus į pažeidimo mastą (platinti net 
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48 gaminiai su sovietine simbolika), trukmę (kaip galima spręsti iš apeliantės 
teiginių pirmosios instancijos teismo posėdyje – draudžiama simbolika 
platinta nuo ATPK 18818 straipsnio įsigaliojimo – b. l. 14), kas neleidžia 
nagrinėjamo pažeidimo vertinti kaip mažareikšmio, paskirta Vilniaus miesto 
3 apylinkės teismo nuobauda laikytina proporcinga padarytam pažeidimui, 
atitinkanti individualios atsakomybės principą, todėl teisinga ir nekeistina.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
144 straipsnio 3 dalies 1 punktu,

n u t a r i a:

G. L. apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 4 d. nutarimą palikti 

nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

2.3. Dėl pašto paslaugų ir smulkių siuntų vežimo paslaugų atribojimo

Lietuvos Respublikos pašto įstatymo ir Kelių transporto kodekso paskirtys 
yra skirtingos, minėti teisės aktai įgyvendina skirtingus ES teisės aktus, taigi 
darytina išvada, jog šie teisės aktai reguliuoja skirtingus teisinius santykius: 
Pašto įstatymas reguliuoja santykius, kylančius teikiant pašto bei pasiuntinių 
paslaugas, tuo tarpu Kelių transporto kodeksas reguliuoja santykius, kylančius 
organizuojant bei vykdant vežimus.

Pagal Pašto įstatymo 2 straipsnio 12 dalį, pašto paslaugos – pašto siuntų 
surinkimas, paskirstymas, vežimas ir pristatymas ar įteikimas. Taigi į pašto 
paslaugas inter alia įeina ir pašto siuntų vežimo paslauga. Kaip matyti iš Kelių 
transporto kodekso 1 straipsnio 1 dalies, ši nuostata inter alia reguliuoja pašto, 
dokumentų siuntų vežimų organizavimą. Iš šių nuostatų sisteminės analizės 
darytina išvada, jog visus santykius, kylančius teikiant pašto bei pasiuntinių 
paslaugas reguliuoja Pašto įstatymas, o Kelių transporto kodeksas reguliuoja tik 
labai siaurą sritį, susijusią su pašto paslaugų teikimu, t. y. pašto bei dokumentų 
siuntų vežimą.
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„Surinkimas, paskirstymas, vežimas, pristatymas, įteikimas“ Pašto įstatymo 
prasme nėra išskirtiniai veiksmai, atliekami išimtinai tik su pašto siuntomis. 
Tokie veiksmai tiek kompleksiškai, tiek po vieną gali būti atliekami ir su kitais 
objektais, pavyzdžiui kroviniais. Minėtų veiksmų atlikimą aiškinant siaurai, kaip 
būdingą tik pašto paslaugų teikimui, reikėtų daryti išvadą, jog ne tik smulkių 
siuntų, bet ir krovinių vežimas turėtų būti Pašto įstatymo reguliavimo dalykas 
(jei atliekami ir tokie veiksmai kaip surinkimas, priėmimas, paskirstymas, 
pristatymas, įteikimas), tačiau akivaizdu, jog taip nėra. Vežimas be priėmimo 
(surinkimo), pristatymo (įteikimo), o atskirais atvejais ir paskirstymo nebūtų 
įmanomas. Surinkimo, paskirstymo, pristatymo, įteikimo veiksmų atlikimas 
negali būti kriterijus, atskiriantis pašto paslaugų teikimą nuo smulkių siuntų 
ar krovinių gabenimo. Vien dėl tos priežasties, kad bendrovė ne tik veža, bet ir 
priima, paskirsto, pristato, įteikia smulkias siuntas, nėra teisinio pagrindo daryti 
išvadą, kad tokia bendrovė teikia pašto paslaugas.

Administracinė byla Nr. N444-813/2008
Procesinio sprendimo kategorija 32; 45.9

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2008 m. gruodžio 5 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko ir 
Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas),

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo L. S. apeliacinį 
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 12 d. 
nutarties L. S. administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Ryšių reguliavimo tarnybos 2007 m. birželio 7 d. nutarimu L. S. 
nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų 
kodekso (toliau – ir ATPK) 1543 straipsnio 1 dalį 500 litų bauda už tai, kad 
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2007 m. vasario 6 d. atlikus (duomenys neskelbtini), vadovaujamos generalinio 
direktoriaus L. S., veiklos patikrinimą nustatyta, jog bendrovė teikia pašto 
paslaugas, kurių sąvoka apibrėžta Pašto įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje, tuo 
pažeisdama Lietuvos Respublikos pašto įstatymo (toliau – ir Pašto įstatymas, 
Įstatymas) 6 straipsnio 3 dalį ir Leidimų pašto paslaugų teikėjams išdavimo ir 
pašto paslaugų teikimo taisyklių 7 punkto reikalavimus.

II.

L. S. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, 
prašydamas Ryšių reguliavimo tarnybos 2007 m. birželio 7 d. nutarimą 
panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

Paaiškino, kad su tarnybos priimtu nutarimu ir jame išdėstytais 
motyvais nesutinka, mano, kad Ryšių reguliavimo tarnyba netinkamai taikė 
materialines teisės normas ir priėmė neteisėtą nutarimą.

(Duomenys neskelbtini) yra įmonė, vykdanti keleivių, bagažo vežimo 
veiklą ir reguliaraus maršruto autobusais vežanti tarp autobusų stočių 
smulkias siuntas. Tai 2007 m. vasario 6 d. aktu Nr. (17.8)-6RK-17 nustatė 
Ryšių reguliavimo tarnyba. Smulkių siuntų vežimas yra reglamentuojamas 
remiantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – ir Kelių 
transporto kodeksas, Kodeksas) 17 straipsniu bei Keleivių ir bagažo vežimo 
kelių transporto taisyklių, patvirtintų Susisiekimo ministerijos 1997 m. 
balandžio 15 d. įsakymu Nr. 130, 11.7 punktu.

(Duomenys neskelbtini) nevykdo pašto paslaugos, kadangi bendrovė 
nepristato siuntų adresatams į gaunamųjų laiškų dėžutes, gavėjams į jų 
darbo, mokymosi vietas, bendrabutį ir t. t. bei nepristato administracijai ar 
jos įgaliotiems asmenims, kaip to reikalauja Pašto įstatymo 7 straipsnio 7 
dalis. Smulkios siuntos yra atsiimamos autobusų stotyse, neturi nustatytos 
aptarnavimo teritorijos, nesurenka siuntų iš pašto paslaugų teikimo 
vietų, nes tokių vietų, išskyrus Kauno autobusų stotį nėra, neturi įrengusi 
aptarnaujamoje teritorijoje pašto paslaugų teikimo vietų. (Duomenys 
neskelbtini) vykdoma veikla negali būti tapatinama su pašto veikla.

(Duomenys neskelbtini) vykdomas siuntų gabenimas, neapima visų 
būtinųjų sąlygų, kurioms esant pripažįstama Pašto veikla.

Ryšių reguliavimo tarnybos atstovė paaiškino, kad bendrovė teikia 
pašto paslaugas, t. y. vykdo ne tik vežimą, bet ir surinkimą, paskirstymą bei 
pristatymą, todėl dalyje dėl pašto paslaugų teikimo surenkant, paskirstant bei 
pristatant pašto siuntas privalo laikytis Pašto įstatymo reikalavimų.
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III.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 12 d. 
nutartimi skundo netenkino. Ryšių reguliavimo tarnybos 2007 m. birželio 7 d. 
nutarimą paliko nepakeistą.

Teismas konstatavo, jog Ryšių reguliavimo tarnybos 2007 m. birželio 
7 d. nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, veiksmai kvalifi kuoti teisingai, 
paskirta administracinė nuobauda atitinka padaryto teisės pažeidimo pobūdį, 
atsižvelgiant į lengvinančias aplinkybes ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, 
paskirta minimali sankcijoje nurodyta bauda.

IV.

L. S., atstovaujamas advokato Gintaro Černiausko, pateikė teismui 
apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. 
spalio 12 d. nutarties, prašydamas panaikinti minėtą Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartį bei priimti naują sprendimą 
- Ryšių reguliavimo tarnybos 2007 m. birželio 7 d. nutarimą panaikinti.

Apeliaciniame skunde nurodo, kad tiek Ryšių reguliavimo tarnyba, tiek 
teismas painioja sąvokas „išsiųsta, siunčiama“ su sąvoka „vežama“, siuntimo 
paslaugą atlieka siuntėjas, fi zinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi 
(duomenys neskelbtini) teikiama paslauga – vežimu. Vežimo paslauga 
neįmanoma be pristatymo veiksmo, todėl darytina išvada, kad siuntos 
pristatymas yra ne atskiras veiksmas, reguliuojamas Pašto įstatymo, o vežimo 
sąvokos, reguliuojamos Kelių transporto kodekso, dalis.

Pažymėjo, kad (duomenys neskelbtini) informaciniame dokumente apie 
siuntų gabenimo įkainius nurodyta sąvoka ,,laiškas“ vartojama tik vartotojų 
patogumui, siekiant aiškiau apibūdinti smulkios siuntos dydį, svorį ir 
įpakavimą. 

Mano, jog vežėjas negali įgyvendinti vežimo paslaugos, jeigu jis krovinio 
nepriims (nesurinks) bei nepristatys į krovinio vežimo vietą, sąvokos „vežimas“ 
susiaurintas traktavimas yra klaidingas, nes (duomenys neskelbtini), kaip ir 
kiti vežėjai, vykdydami krovinio (siuntos) vežimą, atlieka vežimo sąvokai 
privalomus veiksmus: priėmimą, vežimą bei pristatymą, šie trys elementai 
yra vežimo santykio dalykas. Taip pat konstatuotina, kad vežėjui priimant 
siuntą, neįmanomas jos pristatymas be siuntų rūšiavimo, atsižvelgiant į tai, 
kad (duomenys neskelbtini) priklauso ne viena transporto priemonė, vykdanti 
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vežimą. Įstatymo leidėjas pašto paslaugai atlikti numatė ne vien tik pašto 
siuntų surinkimą, paskirstymą, vežimą ir pristatymą (įteikimą) siaurąją 
prasme, tačiau šie veiksmai privalo atitikti Pašto įstatymo 7 straipsnio 
reikalavimus, pašto siuntų paslaugos teikimas, didžiausi ir mažiausi matmenys 
turi atitikti Pasaulinės pašto sąjungos Pasaulinėje pašto konvencijoje, Pašto 
korespondencijos ir Pašto siuntinių reglamentuose nustatytus reikalavimus. 
(Duomenys neskelbtini) nedisponuoja pašto infrastruktūra, nesirūpina siuntos 
įteikimu, pranešimu apie įteikimą, surinkimą, vežėjui bei siuntėjui yra nustatyti 
skirtingi žalos atlyginimo institutai.

(Duomenys neskelbtini) veža siuntas tik į paskirties punktus, o ne į pašto 
dėžutes ar nurodytais adresais, kaip tai numato Pašto įstatymas. Smulkios 
siuntos yra atsiimamos autobusų stotyse, neturi nustatytos aptarnavimo 
teritorijos, nesurenka siuntų iš pašto paslaugų teikimo vietų, nes tokių vietų, 
išskyrus Kauno autobusų stotį, nėra, neturi įrengusi aptarnaujamoje teritorijoje 
pašto paslaugų teikimo vietų.

Ryšių reguliavimo tarnyba pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo 
prašo L. S. apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Atsiliepime nurodo, kad Kelių transporto kodeksas ir Pašto įstatymas 
reglamentuoja skirtingus teisinius santykius, be to, šie du nacionaliniai teisės 
aktai įgyvendina atskirus Europos Sąjungos teisės aktus.

Pašto paslaugų teisinio santykio šalys yra naudotojas ir pašto paslaugų 
teikėjas, pašto siuntos vežamos pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų arba 
vežėjų, su kuriais sudaromos vežimo sutartys, transporto priemonėmis, pašto ir 
pasiuntinių paslaugų teikėjai turi teisę pasitelkti trečiąjį asmenį – vežėją. Pašto 
siuntos vežimo teisinio santykio šalys gali būti tik vežėjas ir pašto paslaugų 
teikėjas.

Atkreipia dėmesį, jog sąvokos „pašto siunta“ ir „smulki siunta“ nėra 
tapačios. Atsižvelgiant į Pašto įstatyme ir atitinkamai Kelių transporto kodekse 
pateikiamus šių sąvokų apibrėžimus darytina išvada, jog adresuota ir paruošta 
išsiųsti smulki siunta yra pašto siunta, o pašto siunta, kuri atitinka smulkiai 
siuntai nustatytus svorio ir matmenų reikalavimus, yra smulki siunta. Jeigu 
asmuo, teikiantis keleivių vežimo paslaugas, surenka, paskirsto, veža ir pristato 
ar į teikia pašto siuntas, jis laikomas pašto paslaugų siuntėju, kuriam taikomi 
Pašto įstatymo reikalavimai.

Teigia, jog (duomenys neskelbtini) atliko ne tik pašto siuntų vežimą, bet 
ir surinkimą, paskirstymą, pristatymą ir įteikimą, t. y. teikė pašto paslaugas. 
(Duomenys neskelbtini) turi konkrečiai apibrėžtą aptarnaujamą teritoriją, kurioje 
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yra įsteigtos pašto paslaugų teikimo vietos. Patikrinimo metu (duomenys 
neskelbtini) pateiktuose siuntų gabenimo įkainiuose išvardintos siuntų rūšys: 
laiškai, banderolė, bagažas, laiškas. Vadovaujantis Pašto įstatymu, laiškas yra 
pašto siunta. Ryšių reguliavimo tarnybos įgalioto pareigūno atliktas bandomasis 
siutimas patvirtino, kad (duomenys neskelbtini) net tik viešai siūlė asmenims 
siųsti laiškus naudojantis šios įmonės paslaugomis, bet ir realiai tokią paslaugą 
teikė.

(Duomenys neskelbtini) teikė siuntų priėmimo, vežimo, išdavimo 
paslaugas pašto paslaugų naudotojams, o ne pašto paslaugų teikėjams, nors 
teisinių santykių dėl pašto siuntų vežimo šalimis yra pašto paslaugų teikėjas ir 
vežėjas.

Teisėjų kolegija

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

L. S. apeliacinis skundas tenkintinas, administracinio teisės pažeidimo 
bylos teisena nutrauktina.

Pašto įstatymas nustato pašto bei pasiuntinių paslaugų teikimo teisinius 
pagrindus, pašto bei pasiuntinių paslaugų teikėjų ir naudotojų santykius, pašto 
bei pasiuntinių paslaugų teikėjų teises ir pareigas, pašto veiklos reguliavimo 
institucijas, pašto bei pasiuntinių paslaugų teikėjų atsakomybę ir žalos 
atlyginimą (Pašto įstatymo 1 straipsnio 1 dalis).

Kelių transporto kodeksas reguliuoja keleivių, bagažo, krovinių ir pašto, 
dokumentų siuntų vežimų organizavimą ir vykdymą, vežimų valstybinį valdymą 
ir kontrolę, atsakomybę už turtinę žalą (Kelių transporto kodekso 1 straipsnio 1 
dalis).

Kaip matyti iš šių nuostatų, Pašto įstatymo ir Kelių transporto kodekso 
paskirtys yra skirtingos, minėti teisės aktai įgyvendina skirtingus Europos 
Sąjungos teisės aktus, taigi darytina išvada, jog šie teisės aktai reguliuoja 
skirtingus teisinius santykius: Pašto įstatymas reguliuoja santykius, kylančius 
teikiant pašto bei pasiuntinių paslaugas, tuo tarpu Kelių transporto kodeksas 
reguliuoja santykius, kylančius organizuojant bei vykdant vežimus.

Pagal Pašto įstatymo 2 straipsnio 12 dalį, pašto paslaugos – pašto siuntų 
surinkimas, paskirstymas, vežimas ir pristatymas ar įteikimas. Taigi į pašto 
paslaugas, inter alia įeina ir pašto siuntų vežimo paslauga. Kaip matyti iš Kelių 
transporto kodekso 1 straipsnio 1 dalies, inter alia reguliuoja pašto, dokumentų 
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siuntų vežimų organizavimą. Iš šių nuostatų sisteminės analizės darytina išvada, 
jog visus santykius, kylančius teikiant pašto bei pasiuntinių paslaugas reguliuoja 
Pašto įstatymas, Kelių transporto kodeksas reguliuoja tik labai siaurą sritį, 
susijusią su pašto paslaugų teikimu, t. y. pašto bei dokumentų siuntų vežimą.

Pirmosios instancijos teismas nurodo, jog vežimas yra tik vienas iš 
pašto paslaugos elementų, teikiant tik vežimo paslaugas, veikla reguliuojama 
Kelių transporto kodekso nuostatomis, vykdant ne tik vežimo paslaugą, bet ir 
surinkimą, paskirstymą bei pristatymą (įteikimą) reikia laikytis Pašto įstatymo 
reikalavimų. Su tokia teismo pozicija negalima sutikti, nes „surinkimas, 
paskirstymas, vežimas, pristatymas, įteikimas“ nėra išskirtiniai veiksmai, 
atliekami išimtinai tik su pašto siuntomis. Tokie veiksmai tiek kompleksiškai, 
tiek po vieną gali būti atliekami ir su kitais objektais, pavyzdžiui kroviniais. 
Taip siaurai aiškinant minėtų veiksmų atlikimą, kaip būdingą tik pašto paslaugų 
teikimui, reikėtų daryti išvadą, jog ne tik smulkių siuntų, bet ir krovinių vežimas 
turėtų būti Pašto įstatymo reguliavimo dalykas (jei atliekami ir tokie veiksmai 
kaip surinkimas, priėmimas, paskirstymas, pristatymas, įteikimas), tačiau 
akivaizdu, jog taip nėra.

Teisėjų kolegija sutinka su L. S. argumentu, jog vežimas be priėmimo 
(surinkimo), pristatymo (įteikimo), o atskirais atvejais - ir paskirstymo nebūtų 
įmanomas. Iš to, kas pasakyta, darytina išvada, kad surinkimo, paskirstymo, 
pristatymo, įteikimo veiksmų atlikimas negali būti kriterijus, atskiriantis pašto 
paslaugų teikimą nuo smulkių siuntų ar krovinių gabenimo. Todėl vien dėl 
tos priežasties, kad (duomenys neskelbtini) ne tik vežė, bet ir priėmė, paskirstė, 
pristatė, įteikė smulkias siuntas, daryti išvados, kad buvo teikiamos pašto 
paslaugos, nėra teisinio pagrindo.

Kaip minėta, pagal Pašto įstatymo 2 straipsnio 12 dalį, pašto paslaugos 
– pašto siuntų surinkimas, paskirstymas, vežimas ir pristatymas ar įteikimas. 
Smulkių siuntinių sąvoka įtvirtinta Kelių transporto kodekso 17 straipsnio 3 
dalyje, kurioje numatyta, kad smulkios siuntos – daiktai arba krovinys, kuriuos 
juridiniai ar fi ziniai asmenys siunčia keleivine kelių transporto priemone. Iš 
šio apibrėžimo darytina išvada, jog smulkios siuntos tam tikra prasme labiau 
atitinka krovinių nei pašto siuntų sąvoką, tačiau būtinas požymis yra tas, kad jos 
siunčiamos keleivine, o ne krovinine transporto priemone ir jų maksimalų dydį 
bei svorį nustato Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės (Kodekso 17 straipsnio 4 
dalis). Tuo tarpu pašto siuntos siunčiamos laikantis krovinių siuntimui nustatytų 
reikalavimų bei krovininiu transportu.

Pastebėtina, jog pašto įstatyme sąvokos „smulki siunta“ apskritai nėra. 
Smulkių siuntų bei smulkių siuntų vežimo sutarčių sampratos paaiškintos Kelių 
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transporto kodekso penktajame skirsnyje, o pašto, dokumentų vežimo sutarties 
samprata apibrėžta Kelių transporto kodekso šeštajame skirsnyje.

Pašto įstatymo 7 straipsnio 7 dalyje yra nustatyta, kad pašto paslaugų 
teikėjai įdeda pašto siuntas į gaunamųjų laiškų dėžutes, o jei to padaryti 
negalima, apie tai praneša gavėjui. Pašto siunta, adresuota asmeniui į jo darbo, 
mokymosi vietą, bendrabutį, į karinės tarnybos vietą, ligoninę, sanatoriją, 
stovyklą ar įkalinimo vietą, pristatoma (įteikiama) administracijai arba 
jos įgaliotiems asmenims. Iš šios teisės normos darytina išvada, kad pašto 
paslaugų teikėjai pašto siuntas pristato pašto siuntos siuntėjo nurodytu 
adresu, tuo tarpu smulkių siuntų teikėjai visas siuntas pristato ne konkretaus 
gavėjo adresu, o į iš anksto nurodytą vietą – paskirties punktą, šiuo atveju 
autobusų stotį, ir siuntos gavėjas privalo pats atvykti atsiimti, skirtingai nuo 
pašto paslaugų teikėjų teikiamos paslaugos pristatyti pašto siuntą kiekvienam 
gavėjui individualiai.

Institucija, priėmusi skundžiamą nutarimą, teigia, jog pašto paslaugų 
teisinio santykio šalys yra naudotojas ir pašto paslaugų teikėjas, o pašto siuntos 
vežimo teisinio santykio šalys gali būti tik vežėjas ir pašto paslaugų teikėjas. 
Toks teiginys teisingas, tačiau negalima sutikti su jo interpretacija. Kaip minėta 
aukščiau, smulkių siuntų vežimo sutarties samprata apibrėžta Kelių transporto 
kodekso penktajame skirsnyje – būtent 23 straipsnio 3 dalyje, kurioje numatyta, 
kad smulkios siuntos vežimo sutartyje vežėjas įsipareigoja nuvežti siuntą į kvite 
nurodytą paskirties punktą, o siuntėjas – sumokėti nustatytą užmokestį. Taigi 
iš šios nuostatos matyti, jog smulkių siuntų vežimo santykio šalys yra vežėjas ir 
siuntėjas (naudotojas). Todėl Ryšių reguliavimo tarnybos teiginys, jog smulkių 
siuntų vežimo paslaugos gali būti teikiamos tik pašto paslaugų teikėjams yra 
nepagrįstas. Tik pašto paslaugų teikėjas ir vežėjas gali būti pašto, dokumentų 
siuntų vežimo sutarties šalimis, tačiau tokias sutartis reglamentuoja visai kitas 
Kelių transporto kodekso skirsnis, todėl darytina išvada, kad Kelių transporto 
kodekso šeštojo skirsnio „Krovinių ir pašto vežimas“ nuostatos nėra taikomos 
smulkių siuntų vežimui, nes smulkių siuntų vežimą reguliuoja Kelių transporto 
kodekso penktasis skirsnis „Keleivių ir bagažo vežimas“.

Smulkių siuntų vežimą taip pat reglamentuoja ir Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministro 1997 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 130 patvirtintos 
Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės. Pastebėtina, jog šios taisyklės nuostatomis 
apie smulkias siuntas buvo papildytos 2004 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3-505 
(įsigaliojo 2004 m. spalio 25 d.). Šiuo metu galiojanti Pašto įstatymo redakcija 
įsigaliojo 2004 m. gegužės 1 d., šiame įstatyme nėra kalbama apie smulkias 
siuntas, tačiau tokių siuntų gabenimas numatytas Kelių transporto kodekse 
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bei vėliau nei nauja Pašto įstatymo redakcija priimtame Keleivių ir bagažo 
vežimo taisyklių pakeitime.

Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog teisės aktai numato skirtingą žalos 
atlyginimo tvarką pašto siuntoms ir smulkioms siuntoms. Pašto paslaugų teikėjų 
atsakomybė ir žalos atlyginimas numatytas Pašto įstatymo 12 straipsnyje. Žalos 
atlyginimo už smulkios siuntos praradimą, trūkumą, smulkios siuntos vežimo 
terminų praleidimą tvarką ir dydžius nustato Lietuvos Respublikos civilinis 
kodeksas ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas.

Pastebėtina ir tai, kad Lietuvos Respublikos Seime buvo įregistruotas 
Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 
Nr. XP-1790, kuriuo buvo siekiama papildyti pašto korespondencijos siuntos 
sąvoką smulkiomis siuntomis, tačiau šis projektas Lietuvos Respublikos Seimo 
Ekonomikos komiteto (kaip pagrindinio komiteto) 2008 m. vasario 12 d. 
posėdyje buvo atmestas, atsižvelgus į Seimo kanceliarijos Teisės departamento, 
Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos pateiktas pastabas, 
Vyriausybės išvadą bei joje pateiktą informaciją, kad nei Pasaulinės pašto 
sąjungos Bendrajame reglamente, nei 1997 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus 
rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo nėra įtvirtinta 
sąvoka „smulki siunta“, kaip viena iš pašto korespondencijos siuntų rūšių, o yra 
vartojama sąvoka „smulkusis paketas“.

Taigi darytina išvada, jog įstatymų leidėjas tikslingai smulkių siuntų 
vežimo nepriskyrė Pašto įstatymo reguliavimo dalykui, o priskyrė Kelių 
transporto kodekso reguliavimo sričiai.

(Duomenys neskelbtini) pateiktuose siuntų gabenimo įkainiuose 
išvardintos siuntų rūšys: laiškai, banderolė, bagažas. Teisėjų kolegija mano, jog 
L. S. argumentas, kad sąvoka laiškas vartojama tik vartotojų patogumui, siekiant 
aiškiau apibūdinti smulkios siuntos dydį, svorį ir įpakavimą yra pagrįstas, nes 
laiškas, suprantamas, kaip numatyta Pašto įstatyme, turėtų būti pristatomas 
individualiai gavėjui, o šiuo atveju laiškas, kaip smulki siunta, pristatomas į 
bendrą paskirties punktą.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta teisėjų kolegija sprendžia, kad (duomenys 
neskelbtini) vykdoma smulkiųjų siuntų vežimo veikla atitinka Kelių transporto 
kodekso bei Keleivių ir bagažo vežimo taisyklėse numatytus reikalavimus, 
ir šiai veiklai netaikytinos Pašto įstatymo nuostatos. Taigi administracinėn 
atsakomybėn patraukto asmens L. S. vadovaujama (duomenys neskelbtini) 
neteikė pašto paslaugų, todėl L. S. administracinėn atsakomybėn už ATPK 
1543 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą patrauktas nepagrįstai. 
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Administracinio teisės pažeidimo bylos teisena nutraukiama, nenustačius 
administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos administracinių 
teisės pažeidimų kodekso 250 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a :

L. S. apeliacinį skundą patenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartį 

bei Ryšių reguliavimo tarnybos 2007 m. birželio 7 d. nutarimą panaikinti, bylą 
nutraukti.

Nutartis neskundžiama.

3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo 

ar vidaus administravimo srityje

3.1. Dėl užsieniečių teisinės padėties

3.1.1. Dėl užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos sąlygų

Dėl užsieniečio, atliekančio laisvės atėmimo bausmę, teisėto buvimo 

Lietuvos Respublikos teritorijoje

Dėl draudimo užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, jei jo atvykimas 

ir buvimas grėstų valstybės saugumui ir viešajai tvarkai

Dėl užsieniečio teisės į šeimos ir asmeninio gyvenimo gerbimą 

įgyvendinimo

Nors pripažįstama, kad valstybės turi išimtinę kompetenciją leisti arba atsisakyti 
leisti įvažiuoti ar apsigyventi jų teritorijose trečiųjų valstybių piliečiams bei 
asmenims be pilietybės, taip pat priimti sprendimą dėl trečiosios valstybės 
piliečių ar asmenų be pilietybės išsiuntimo iš šalies, valstybės teisė priimti šiuos 
sprendimus yra ribojama ir turi būti įgyvendinama, nepažeidžiant žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių. Sprendimą išsiųsti asmenį iš šalies priėmusi 
kompetentinga valstybės institucija, išnagrinėjusi atitinkamo asmens padėtį, turi 
užtikrinti, kad sprendimo dėl išsiuntimo vykdymas neprieštarautų nei atitinkamų 
tarptautinių dokumentų, nei taikytinos nacionalinės teisės normoms.
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Trečiosios valstybės piliečio ar asmens be pilietybės išsiuntimas yra teisėtas, jeigu 
jis atitinka šiuos kriterijus: 1) išsiuntimas yra pagrįstas, t. y. sprendimas išsiųsti 
yra priimtas, remiantis įstatyme numatytais pagrindais; 2) sprendimas išsiųsti 
yra priimtas, nepažeidžiant žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių: užsienietis, 
kurį nuspręsta išsiųsti iš šalies, naudojasi tam tikromis garantijomis, t. y. Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 2 straipsnyje numatyta gyvybės 
apsauga, 3 straipsnyje numatytu draudimu žmogų kankinti, žeminti jo orumą, 
žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes, 8 straipsnyje įvirtinta teise į 
privataus ir šeimos gyvenimo apsaugą; šių straipsnių pažeidimas taip pat gali būti 
nustatytas kartu su 13 straipsnio, numatančio teisę pasinaudoti efektyvia teisine 
gynyba, pažeidimu; 3) sprendimas išsiųsti užsienietį nepažeidžia proporcingumo 
principo; 4) išsiuntimas nepažeidžia procedūrinių taisyklių, numatytų tiek 
tarptautiniuose, tiek nacionaliniuose teisės aktuose, pvz., Tarptautinių pilietinių 
ir politinių teisių pakto 13 straipsnyje numatyta, kad užsienietis, teisėtai esantis 
kurios nors valstybės, šio Pakto Šalies, teritorijoje, gali būti išsiųstas tik vykdant 
pagal įstatymą priimtą sprendimą, ir, jeigu imperatyviais valstybės saugumo 
sumetimais nereikalinga kitaip, jis turi galimybę pateikti argumentus prieš savo 
išsiuntimą ir kad kompetentinga institucija arba tokios institucijos specialiai 
paskirtas asmuo ar asmenys iš naujo peržiūrėtų jo bylą ir tam tikslui jis būtų 
atstovaujamas; Europos žmogaus teisių konvencijos Protokolo Nr. 7 1 straipsnio 
1 dalyje numatytas reikalavimas, jog užsienietis, teisėtai gyvenantis kurios 
nors valstybės teritorijoje, turi turėti galimybę pateikti argumentą prieš savo 
išsiuntimą; reikalauti, kad jo byla būtų peržiūrėta; reikalauti, kad būtų pristatytas 
kompetentingam valdžios organui arba tokio organo specialiai paskirtiems 
asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai išsiuntimas būtinas viešajai tvarkai palaikyti 
ir grindžiamas nacionalinio saugumo sumetimais (minėto straipsnio 2 d.); 5) 
išsiuntimas nėra galimas, jeigu asmuo yra pateikęs prašymą dėl prieglobsčio 
suteikimo; 6) asmenį išsiųsti draudžiama dėl humanitarinių priežasčių arba jei 
išsiuntimas pažeistų kitus tarptautinius įsipareigojimus; 7) kiti įstatyme numatyti 
atvejai, pvz., Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 130 straipsnio 4 dalis ir kt.

Neteisėto buvimo Lietuvos Respublikoje atvejus numato Užsieniečių teisinės 
padėties įstatymo 23 straipsnis. Šio straipsnio 1 punkte numatyta, kad 
užsieniečio buvimas Lietuvos Respublikoje laikomas neteisėtu, jeigu užsienietis 
yra Lietuvos Respublikoje laikotarpį, viršijantį šio Įstatymo 11 straipsnio 2, 4, 5 
dalyse užsieniečiams nustatytą buvimo be vizos laiką, o to paties straipsnio 6 
punktas numato reikalavimą turėti vizą, jeigu ji būtina. Tačiau būtina atskirti 
dvi migracijos teisės sąvokas: užsienietis, teisėtai esantis valstybėje ir užsienietis, 
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teisėtai gyvenantis užsienio valstybėje. Sąvoka „teisėtai“ turėtų būti aiškinama 
plačiąją prasme – kaip tai, kas nėra uždrausta ir kas neprieštarauja nacionalinės 
teisės aktams, tuo metu sąvoka „esantis“ priskirtina trumpesniam nei buvimas 
su tikslu apsigyventi šalyje laiko tarpsniui pažymėti, nors toks buvimas yra aiškiai 
ilgesnis nei tranzitinis sustojimas. Užsieniečių teisinės padėties įstatyme sąvokos 
užsieniečio buvimas ir gyvenimas Lietuvos Respublikoje taip pat atskirtos: pvz., 
Įstatymo III skyrius pavadintas „Užsieniečių buvimas ir gyvenimas Lietuvos 
Respublikoje“. Užsieniečio, atliekančio laisvės atėmimo bausmę, statusas Įstatyme 
nėra specialiai aptartas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad užsienietis perduotas 
Lietuvos Respublikai valstybės prievarta grįstos procedūros (Europos arešto orderio 
vykdymo), kuri nepriklauso nuo jo paties valios, metu, taikytinos užsieniečio 
buvimą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančios teisės normos.

Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 2 straipsnio 33 dalyje numatyta, kad 
leidimas, suteikiantis teisę atvykti į Lietuvos Respubliką, būti joje ar vykti tranzitu yra 
viza. Vis dėl to reikalavimo turėti vizą, jeigu ji būtina, įgyvendinimas nėra vienintelis 
pagrindas, kuriuo remiantis buvimas šalyje yra pripažįstamas teisėtu. Teisėtas 
buvimas šalyje apima ne tik tuos atvejus, kai asmuo turi vizą, bet taip pat tuos 
atvejus, kai asmeniui suteiktas kito pobūdžio leidimas būti kitoje nei savo pilietybės 
valstybėje vidutinį ar ilgesnį laiko tarpsnį, remiantis galiojančiomis tarptautinėmis 
arba nacionalinėmis teisės normomis, pvz., vizų panaikinimo susitarimai, valstybių 
susitarimai dėl vizų su diplomatinėmis atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigomis ir kt. 
Nors Lietuvos Respublikos įstatymų leidėjas Užsieniečių teisinės padėties įstatyme 
nereglamentuoja užsieniečio, kuris atlieka laisvės atėmimo bausmę, statuso, 
tačiau, atsižvelgiant į tai, kad minėtame įstatyme numatytos išimtys (pvz., Įstatymo 
1 str. 3 d.), į tai, kad Įstatymo 4 dalis įvirtina, jog kitų Lietuvos Respublikos įstatymų 
nuostatos šio Įstatymo reglamentuojamiems teisiniams santykiams taikomos tiek, 
kiek jų nereglamentuoja šis Įstatymas, užsienietis, atliekantis bausmę Lietuvoje, 
nėra saistomas reikalavimo gauti vizą, nes jis priskiriamas grupei asmenų, kurie 
buvo įsileisti į šalį, remiantis galiojančiomis tarptautinės teisės ir nacionalinės teisės 
normomis, t. y. remiantis ne Užsieniečio teisinės padėties įstatymo, o Baudžiamojo 
proceso kodekso, perkeliančio Europos Sąjungos nuostatas, susijusias su Europos 
arešto orderio taikymu, nuostatomis.

Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 133 straipsnio 1 dalis numato, kad 
užsieniečiui, kuriam buvo atsisakyta išduoti Lietuvos Respublikos vizą, ar ji buvo 
panaikinta, kuris buvo neįleistas į Lietuvos Respubliką, įpareigotas išvykti, išsiųstas 
iš Lietuvos Respublikos, taip pat grąžintas į kilmės ar užsienio valstybę, kuris bandė 
neteisėtai išvykti iš Lietuvos Respublikos arba išvyko iš jos, kurio atvykimas į Lietuvos 
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Respubliką ir buvimas joje grėstų valstybės saugumui ar viešajai tvarkai, gali būti 
uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką apibrėžtą arba neapibrėžtą laiką. Tačiau 
toks sprendimas galėtų būti priimtas tik įvertinus, ar nustatytas draudimas atvykti į 
šalį nepažeistų nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų reikalavimų, susijusių su teise 
į asmeninio ir šeimos gyvenimo gerbimą. Teisė į šeimos gyvenimo gerbimą nėra 
absoliuti, ji gali būti ribojama, remiantis viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
pagrindais, tačiau kiekvienu atveju būtina įvertinti, ar toks teisės į šeimą ribojimas, 
netgi kai siekiama apsaugoti nacionalinius interesus, yra proporcingas siekiamam 
tikslui. Sprendimas uždrausti asmeniui atvykti terminuotai ar neterminuotai į 
šalį, kurioje gyvena jo šeima (sutuoktinis, vaikai, tėvai ir kt.), dėl viešosios tvarkos 
ar valstybės saugumo priežasčių, jei toks sprendimas pažeidžia proporcingumo 
principą, taip pat gali pažeisti Konvencijos 8 straipsnio, garantuojančio teisę į 
privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, nuostatas. Sąvoka „šeimos gyvenimas“ 
užsieniečių teisinės padėties kontekste turi būti aiškinama plačiai. Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismas ir Europos Žmogaus Teisių Teismas savo jurisprudencijoje 
pakankamai anksti pripažino, jog šeimos gyvenimas turi būti aiškinamas plačiai, 
kaip apimantis ir bendrą asmenų gyvenimą nesudarius santuokos. Teismo 
praktikoje pripažinta, kad šeimos egzistavimas nepriklauso nuo to, ar santuoka 
sudaryta legaliai: Konvencijos 8 straipsnio apsauga taikoma ir šeimoms, kurios 
sudarė santuokas, tačiau kitoje valstybėje narėje dėl nacionalinėje teisėje numatytų 
reikalavimų jos nėra pripažįstamos.

Administracinė byla Nr. A146-1465/2008
Procesinio sprendimo kategorija 3.3; 37.2.8

N U T A R T I S 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2008 m. rugsėjo 12 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Dainiaus Raižio ir Vaidos 
Urmonaitės (kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Violetai Rodzienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Tatjanai Borik ir atsakovo atstovei 
R. R.,
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viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2007 m. lapkričio 16 d. sprendimo administracinėje 
byloje pagal pareiškėjo N. R. A. skundą atsakovui Migracijos departamentui 
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo 
panaikinimo.

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė :
I.

Pareiškėjas skundu prašė teismą panaikinti Migracijos departamento 
prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas) 2007 
m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. (15/5-12) 1U-81 (b. 1. 3-4). Nurodė, kad 
jis, Izraelio valstybės pilietis, į Lietuvos Respubliką atvyko ekstradicijos būdu 
iš Čekijos Respublikos bei pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2000 m. 
gruodžio 15 d. nuosprendį atliko Lietuvos Respublikoje bausmę. Pareiškėjo 
teigimu, jo atvykimas į Lietuvos Respubliką ir buvimas joje laikytinas teisėtu, 
nėra įstatyminio pagrindo išsiųsti jį iš Lietuvos ir uždrausti jam atvykti į 
Lietuvos Respubliką. Pareiškėjas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 128 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 
net ir esant pagrindui išsiųsti užsienio pilietį iš Lietuvos, atsižvelgiama į 
šeiminius ryšius su asmenimis, gyvenančiais Lietuvos Respublikoje. Skunde 
nurodyta, kad Lietuvoje teisėtai gyvena ir turi Lietuvos Respublikos pilietybę 
pareiškėjo sutuoktinė N. P., todėl pareiškėjas negali būti išsiųstas iš Lietuvos ir 
jam negali būti uždrausta atvykti į Lietuvą penkerius metus. Pareiškėjo atstovės 
tvirtinimu, toks draudimas pažeistų pareiškėjo teises, garantuojamas Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 12 ir 8 straipsniais. 
Pareiškėjo atstovės teigimu, nesant pagrindo išsiųsti pareiškėją iš Lietuvos, 
nėra ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 133 
straipsnyje numatytų pagrindų uždrausti pareiškėjui atvykti į Lietuvą. Teismo 
posėdyje pareiškėjo atstovė papildomai paaiškino, kad santuokos liudijimo 
įtraukimas į apskaitą Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje nėra 
privalomas, todėl nėra pagrindo nepripažinti pareiškėjo santuokos.

Atsakovas Migracijos departamentas su skundu nesutiko ir atsiliepime 
nurodė, kad Izraelio valstybės piliečio N. R. A., gimusio (duomenys 
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neskelbtini), buvimas ir gyvenimas Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas) 
23 straipsnio 6 dalies ir 39 straipsnio 1 dalies nuostatas laikytinas neteisėtu, 
nes minėtas užsienietis neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, 
jam nėra išduoti Lietuvos Respublikos asmens dokumentai, jis nėra pateikęs 
prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje 
pareiškėjas yra be galiojančios Lietuvos Respublikos vizos, jam niekada 
nebuvo išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje. Atsakovas pažymėjo, 
kad pagal Įstatymo 126 straipsnio 1 dalies 2 punktą, neteisėtai Lietuvos 
Respublikoje esantis užsienietis išsiunčiamas iš šalies. Spręsdamas N. R. 
A. išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos klausimą, atsakovas teigė įvertinęs 
Įstatymo 128 straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes, tai yra, kad N. 
R. A. Lietuvos Respublikoje yra neteisėtai, šeiminių ryšių su asmenimis, 
gyvenančiais Lietuvos Respublikoje, socialinių, ekonominių ir kitų ryšių su 
Lietuvos Respublika neturi, Lietuvos Respublikoje jis buvo nuteistas už tyčinio 
sunkaus nusikaltimo padarymą. Atsakovas nurodė nenustatęs Įstatymo 130 
straipsnyje numatytų pagrindų, dėl kurių pareiškėją būtų draudžiama išsiųsti 
iš Lietuvos Respublikos, manąs, kad skundžiamas sprendimas išsiųsti N. R. 
A. iš Lietuvos Respublikos į Izraelio valstybę bei uždrausti N. R. A. atvykti 
į Lietuvos Respubliką penkerius metus nuo išsiuntimo dienos yra teisėtas ir 
pagrįstas. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad N. R. A. pateiktas Rumunijoje 
išduotas santuokos liudijimas nėra įtrauktas į apskaitą, kaip to reikalauja 
Civilinės metrikacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160. Atsakovas pažymėjo, kad 
pagal Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 6 d. nutartį 
įtraukimas į apskaitą reiškia Lietuvos Respublikos piliečio užsienio valstybių 
institucijose įregistruotos santuokos pripažinimą (legalizavimą) Lietuvoje 
(Civilinio kodekso 1.26 str.). Atsižvelgiant į tai, N. R. A. pateiktas santuokos 
liudijimas Lietuvos Respublikoje negali būti pripažintas (b. 1. 12-13).

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. lapkričio 16 d. 
sprendimu skundą patenkino ir Migracijos departamento 2007 m. rugpjūčio 
28 d. sprendimą Nr. (15/5-12) 1U-81 „Dėl Izraelio valstybės piliečio N. R. A. 
išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos“ panaikino.

Teismas nustatė, kad Izraelio valstybės pilietis N. R. A., gimęs (duomenys 
neskelbtini) Rumunijoje, nuolat gyvenantis Izraelio valstybėje, (duomenys 



76

I. Administracinių teismų praktika

neskelbtini), 2006 m. birželio 22 d. ekstradicijos būdu buvo perduotas iš 
Čekijos Respublikos į Lietuvos Respubliką ir sulaikytas pagal Klaipėdos 
miesto apylinkės teismo 2000 m. gruodžio 15 d. nuosprendį. Už padarytą 
nusikaltimą jis pagal Baudžiamojo kodekso 274 straipsnio 2 dalį ir 274 
straipsnio 3 dalį nuteistas 4 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme. 
Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. birželio 13 d. nutartimi paskirta 
bausmė sumažinta penktadaliu. Bausmės pradžia – 2005 m. rugpjūčio 19 
d., pabaiga – 2007 m. rugsėjo 13 d. (b. 1. 14). Pravieniškių 2-ieji pataisos 
namai – atviroji kolonija 2006 m. rugsėjo 14 d. teikimu Nr. 15/6848 kreipėsi 
į Kaišiadorių rajono policijos komisariato Viešosios policijos Migracijos 
poskyrio viršininkę dėl N. R. A. išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos klausimo 
išsprendimo (b. 1. 14). Kaišiadorių rajono policijos komisariato Viešosios 
policijos Migracijos poskyris 2007 m. rugpjūčio 16 d. teikimu Nr. 63-7-S-2134 
kreipėsi į Migracijos departamentą, siūlydamas priimti sprendimą dėl Izraelio 
piliečio N. R. A. išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos (b.1.18). Migracijos 
departamentas 2007 m. rugpjūčio 28 d. priėmė sprendimą Nr. (15/5-12) 1U-
81, kuriuo nusprendė išsiųsti Izraelio valstybės pilietį N. R. A. iš Lietuvos 
Respublikos į Izraelio valstybę ir uždrausti jam atvykti į Lietuvos Respubliką 
penkerius metus nuo išsiuntimo dienos (b. l. 22). Iš skundžiamo sprendimo 
turinio nustatyta, kad esminė aplinkybė, dėl kurios pareiškėjas išsiunčiamas iš 
Lietuvos Respublikos, yra tai, kad jis Lietuvos Respublikoje yra neteisėtai.

Teismas konstatavo, jog Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių 
teisinės padėties“ 23 straipsnis apibrėžia užsieniečio neteisėto buvimo 
Lietuvos Respublikoje sąvoką. Pagal Įstatymo 23 straipsnio 1 dalį, užsieniečio 
buvimas Lietuvos Respublikoje laikomas neteisėtu, jeigu užsienietis yra 
Lietuvos Respublikoje laikotarpį, viršijantį Lietuvos Respublikos tarptautinės 
sutarties, Europos Sąjungos teisės akto ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatytą buvimo be vizos laiką. To paties straipsnio 6 dalis nustato, kad 
užsieniečio buvimas Lietuvos Respublikoje laikomas neteisėtu, jeigu jis 
yra Lietuvos Respublikoje be vizos, jeigu ji būtina, o 7 dalyje nurodyta, 
kad užsieniečio buvimas Lietuvos Respublikoje laikomas neteisėtu, jeigu 
jis yra Lietuvos Respublikoje be galiojančio kelionės dokumento, išskyrus 
prieglobsčio prašytojus.

Nurodytų faktinių aplinkybių pagrindu padaryta išvada, kad pareiškėjas 
į Lietuvos Respubliką atvyko teisėtai, t. y. ekstradicijos būdu. Klaipėdos 
miesto apylinkės teismo 2006 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi sumažinus jo 
bausmę penktadaliu, pareiškėjo bausmės pabaiga laikytina 2007 m. rugsėjo 
13 d. Pažymėta, kad ginčijamas sprendimas pareiškėjo atžvilgiu priimtas 
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2007 m. rugpjūčio 28 d., t. y. nepasibaigus paskirtos bausmės atlikimo laikui. 
Atsižvelgiant į tai, sprendimo išvada, kad pareiškėjas Lietuvos Respublikoje 
yra neteisėtai, neatitinka faktinių bylos aplinkybių ir yra nepagrįsta. Todėl 
skundžiamas atsakovo sprendimas išsiųsti N. R. A. iš Lietuvos Respublikos 
Įstatymo 126 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu įvertintas kaip neteisėtas 
ir panaikintas. Kitų užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos pagrindų, 
nurodytų Įstatymo 126 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose, nenustatyta. 
Įstatymo 133 straipsnio 1 dalis nustato, kad užsieniečiui, kuriam buvo 
atsisakyta išduoti Lietuvos Respublikos vizą ar ji buvo panaikinta, kuris 
buvo neįleistas į Lietuvos Respubliką, įpareigotas išvykti, išsiųstas iš Lietuvos 
Respublikos, taip pat grąžintas į kilmės ar užsienio valstybę, kuris bandė 
neteisėtai išvykti iš Lietuvos Respublikos arba išvyko iš jos, kurio atvykimas 
į Lietuvos Respubliką ir buvimas joje grėstų valstybės saugumui ar viešajai 
tvarkai, gali būti uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką apibrėžtą arba 
neapibrėžtą laiką. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovo sprendimas dalyje 
dėl pareiškėjo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos Įstatymo 126 straipsnio 
1 dalies 2 punkto pagrindu pripažintinas neteisėtu, teismas padarė išvadą, 
kad pareiškėjo atžvilgiu negali būti taikomos ir Įstatymo 133 straipsnio 
nuostatos. Nustatyta, jog pareiškėjas iš Lietuvos Respublikos, pasibaigus 
bausmės atlikimo laikui, išvyko. Atsakovas duomenų, jog pareiškėjas grįžo į 
Lietuvos Respubliką ir šiuo metu yra Lietuvos Respublikoje, nepateikė. Todėl 
konstatuota, jog pareiškėjo atžvilgiu negali būti taikomas įpareigojimas išvykti 
iš Lietuvos Respublikos (Įstatymo 125 str.).

Teismas pažymėjo, jog Migracijos departamentui, turint pagrindo 
manyti, kad N. R. A. atvykimas į Lietuvos Respubliką ir buvimas joje grėstų 
valstybės saugumui ar viešajai tvarkai, neapribota teisė priimti sprendimą 
uždrausti užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką (Įstatymo 133 str.). 
Įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, teismas nusprendė kad skundžiamas 
Migracijos departamento sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl 
naikintinas.

III.

Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2007 m. lapkričio 16 d. sprendimą panaikinti ir skundą atmesti. 
Atsakovas paaiškina, jog N. R. A. turi 2002 m. gruodžio 22 d. išduotą Izraelio 
valstybės piliečio pasą Nr. (duomenys neskelbtini), kuris galioja iki 2012 m. 
gruodžio 22 d. Vidaus reikalų informacinės sistemos centriniame duomenų 
banke duomenų apie jo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, jam išduotus 
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Lietuvos Respublikos asmens dokumentus ir paiešką nėra. Užsieniečių, 
kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąraše duomenų apie N. R. 
A. taip pat nėra. N. R. A. nėra pateikęs prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos 
Respublikoje. Jis į Lietuvos Respubliką atvyko 2006 m. birželio 22 d.

Atsakovas nurodo, jog pagal Įstatymo 23 straipsnio 6 punktą, 
užsieniečio buvimas Lietuvos Respublikoje laikomas neteisėtu, jeigu 
užsienietis yra Lietuvos Respublikoje be vizos, nors ji būtina. Vadovaujantis 
Įstatymo 39 straipsnio 1 punktu, užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje 
laikomas neteisėtu, jeigu užsienietis gyvena Lietuvos Respublikoje be leidimo 
gyventi, išskyrus atvejus, kai užsieniečiui šio Įstatymo nustatyta tvarka 
suteiktas laikinas teritorinis prieglobstis. Lietuvos Respublikoje N. R. A. yra be 
galiojančios Lietuvos Respublikos vizos, jam niekada nebuvo išduotas leidimas 
gyventi Lietuvos Respublikoje. Todėl, remdamasis Įstatymo 23 straipsnio 6 
punktu ir 39 straipsnio 1 punktu, atsakovas mano, jog N. R. A. buvimas ir 
gyvenimas Lietuvos Respublikoje yra neteisėtas. Atsakovas pažymi, jog pagal 
Įstatymo 126 straipsnio 1 dalies 2 punktą neteisėtai Lietuvos Respublikoje 
esantis užsienietis išsiunčiamas iš šalies. Migracijos departamentas, 
spręsdamas N. R. A. išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos klausimą, teigia 
įvertinęs Įstatymo 128 straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes:

1. N. R. A. teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje laiką (Lietuvos 
Respublikoje jis yra neteisėtai);

2. N. R. A. šeiminius ryšius su asmenimis, gyvenančiais Lietuvos 
Respublikoje (prie skundo pridėtas Rumunijoje išduotas santuokos 
liudijimas, pagal kurį 2002 m. birželio 28 d. N. R. A. ir N. P. sudarė santuoką, 
nėra įtrauktas į apskaitą, kaip to reikalauja Civilinės metrikacijos taisyklės, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 
19 d. įsakymu Nr. 1R-160, informacinėse sistemose duomenų apie šią 
santuoką nėra, todėl, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. 
spalio 6 d. nutartimi, minėtas santuokos liudijimas Lietuvos Respublikoje 
nepripažintinas);

3. Nesamus socialinius, ekonominius ir kitus ryšius su Lietuvos 
Respublika;

4. N. R. A. padaryto teisės pažeidimo pavojingumo pobūdį ir mastą (jis 
buvo nuteistas už tyčinio sunkaus nusikaltimo padarymą).

Migracijos departamentas nenustatė Įstatymo 130 straipsnyje nurodytų 
pagrindų, dėl kurių N. R. A. būtų draudžiama išsiųsti iš Lietuvos Respublikos, 
todėl, vadovaudamasis Įstatymo 126 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 127 straipsnio 
4 dalimi ir 133 straipsniu, atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, nusprendė 
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išsiųsti N. R. A. iš Lietuvos Respublikos į Izraelio valstybę bei uždrausti jam 
atvykti į Lietuvos Respubliką penkerius metus nuo išsiuntimo dienos.

Apelianto teigimu, teismas, panaikindamas Migracijos departamento 
sprendimą, nesivadovavo Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 
straipsniu, nenurodė skundžiamo akto panaikinimo pagrindų, t. y. konkrečios 
teisės normos, kuriai sprendimas prieštarauja, pagal kurią Migracijos 
departamentas buvo nekompetentingas priimti minėtą sprendimą, kokios 
pagrindinės procedūros ar taisyklės buvo pažeistos, priimant sprendimą. 
Atsakovas pažymi, kad Įstatymas, reglamentuojantis užsieniečių buvimo 
ir gyvenimo bei kitus užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje 
klausimus, užsieniečių teisėto/neteisėto buvimo, gyvenimo Lietuvos 
Respublikoje nesieja su aplinkybe, ar užsienietis atlieka bausmę laisvės 
atėmimo vietoje ar pan. Įstatymas užsieniečio buvimo, gyvenimo Lietuvos 
Respublikoje teisėtumą/neteisėtumą sieja tik su tokiomis aplinkybėmis, kaip 
galiojančios vizos, leidimo gyventi turėjimas ir pan. Lietuvos Respublikoje 
N. R. A. yra be galiojančios Lietuvos Respublikos vizos, jam niekada nebuvo 
išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje. Todėl, atsakovo manymu, 
buvo pagrindas konstatuoti jo buvimo ir gyvenimo Lietuvos Respublikoje 
neteisėtumą ir priimti sprendimą dėl jo išsiuntimo.

Atsakovas nurodo, jog sprendimų dėl užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos 
Respublikos priėmimo ir vykdymo tvarką reglamentuoja Sprendimų dėl 
užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per 
Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklės, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. 
įsakymu Nr. 1V-429. Pagal šių taisyklių 46 punktą, Migracijos departamento 
sprendimas dėl užsieniečio išsiuntimo įsigalioja pasibaigus jo apskundimo 
terminui, jeigu užsienietis nepateikė skundo administraciniam teismui, o 
jeigu pateikė – išnagrinėjus šį skundą ir įsigaliojus administracinio teismo 
sprendimui palikti galioti Migracijos departamento sprendimą dėl užsieniečio 
išsiuntimo. Pagal Įstatymo 138 straipsnį, skundo dėl sprendimo, priimto pagal 
šį Įstatymą, padavimo terminas yra 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos. 
Apeliantas informuoja, kad skundžiamą sprendimą Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos jau įvykdė.

Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą 
atmesti. Pareiškėjas paaiškina, kad jis norėjo bausmę atlikti Čekijoje, tačiau 
Lietuvos valstybė jį išreikalavo, žinodama, kad bausmės atlikimas Lietuvoje 
užtruks ne 3 mėnesius, o daugiau nei vienerius metai. Pareiškėjo teigimu, 
pati valstybė sukūrė aplinkybes, kurioms esant, atsakovo teigimu, jo buvimas 
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Lietuvoje laikomas neteisėtu. Be to, darytina išvada, kad jis neteisėtai atlikinėjo 
bausmę Lietuvoje, nes negalėjo ilgiau negu 3 mėnesius būti Lietuvoje. 
Pareiškėjas nurodo, jog jeigu iš tikrųjų jo padėtis Lietuvos Respublikoje 
būtų neteisėta, atskiru sprendimu būtų nustatytas faktas, kad jis neteisėtai 
yra Lietuvos Respublikoje (taip pat jei pareiškėjas būtų pažeidęs atvykimo ir 
išvykimo tvarką – jis būtų nubaustas pagal Administracinių teisės pažeidimų 
kodekso 206 straipsnį ir įpareigotas išvykti iš Lietuvos, o ne išsiųstas). 
Pagal Įstatymo 125 straipsnį, užsienietis įpareigojamas išvykti iš Lietuvos 
Respublikos, jeigu į Lietuvos Respubliką atvyko teisėtai, tačiau gyvena 
Lietuvos Respublikoje be leidimo laikinai ar nuolat gyventi, nors privalo jį 
turėti. Jeigu institucija manytų, kad pareiškėjas neteisėtai gyvena Lietuvos 
Respublikoje, ji privalėjo nubausti jį pagal Administracinių teisės pažeidimų 
kodekso 206 straipsnį ir įpareigoti išvykti iš Lietuvos. Toks faktas nenustatytas. 
Pareiškėjas pažymi ne gyvenęs, o atlikinėjęs bausmę Lietuvos Respublikoje, 
todėl, jo manymu, Migracijos departamentas negalėjo sprendimu nustatyti 
jo neteisėto gyvenimo Lietuvoje fakto. Kadangi jis ne savo noru atvyko į 
Lietuvą, Migracijos departamentas, pareiškėjo manymu, iki bausmės termino 
pasibaigimo privalėjo spręsti jo buvimo Lietuvoje klausimus – pagal Įstatymo 
40 straipsnio 1 dalies 8 punktą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos 
Respublikoje (nes jo negalima buvo išsiųsti iš Lietuvos). Pareiškėjo manymu, 
jis teisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką, teisėtai joje buvo ir nebuvo pagrindo 
jį išsiųsti iš Lietuvos (net jeigu toks pagrindas būtų, Migracijos departamentas 
negalėjo priimti sprendimo išsiųsti jį, atsižvelgdamas į Įstatymo 126 straipsnio 
2 dalį – N. R. A. pagal Įstatymo 129 straipsnį galėjo būti grąžintas į užsienio 
valstybę). Atkreipiamas teismo dėmesys į tai, kad už vienodą pažeidimą 
Lietuvos Respublikos įstatymas numato dvi skirtingas poveikio priemones: 
Įstatymo 125 straipsnis numato, kad užsienietis įpareigojamas išvykti iš 
Lietuvos Respublikos, jeigu jis yra Lietuvos Respublikoje pasibaigus vizos 
galiojimo laikui arba į Lietuvos Respubliką atvyko teisėtai, tačiau gyvena 
Lietuvos Respublikoje be leidimo laikinai gyventi ar leidimo nuolat gyventi, 
kai privalo jį turėti, tuo tarpu to paties įstatymo 126 straipsnyje numatyta, 
kad užsienietis išsiunčiamas iš Lietuvos Respublikos, jeigu neteisėtai atvyko į 
Lietuvos Respubliką ar neteisėtai joje yra. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas 
teisėtai atvyko į Lietuvą (jis yra Rumunijos bei Izraelio pilietis, o Rumunijos 
piliečiams viza nereikalinga, Izraelio piliečiams viza suteikiama atvykus 
į Lietuvą – N. R. A. pase yra atžyma apie jo teisėtą atvykimą į Lietuvą) bei 
teisėtai atlikinėjo bausmę, pareiškėjo teigimu, jam negalėjo būti taikomas 
išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos. Pareiškėjas pažymi, jog panaikinus 
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Migracijos departamento sprendimo 1 dalį (dėl išsiuntimo), išnyksta pagrindas 
ir 2 sprendimo punktui dėl įpareigojimo uždrausti atvykti į Lietuvą. Todėl 
teismas pagrįstai panaikino abi Migracijos departamento sprendimo dalis. 
Pareiškėjas pažymi, jog su Lietuva ji sieja glaudūs ryšiai, Lietuvoje teisėtai 
gyvena ir turi Lietuvos pilietybę jo sutuoktinė N. P. Įstatymo 128 straipsnio 
1 dalies 2 punkte numatyta, kad net ir turint pagrindą išsiųsti užsienio 
pilietį iš Lietuvos, turi būti atsižvelgiama į jo šeiminius ryšius su asmenimis, 
gyvenančiais Lietuvos Respublikoje. Uždraudimas penkerius metus atvykti į 
Lietuvą, kaip teigiama, pažeistų N. R. A. teisę kurti šeimą (Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 12 str.), uždraudimas atvykti 
į Lietuvą penkerius metus nutrauktų santuokinius ryšius. Pareiškėjas teigia, 
jog pagal apelianto nurodomą Lietuvos Aukščiausiojo teismo sprendimą, 
užsienyje sudaryta santuoka nesukelia civilinių teisių ir pareigų Lietuvoje, 
kol ji nėra įtraukta į apskaitą Lietuvoje, tačiau pats santuokos egzistavimo 
pagrindas yra neginčijamas ir, sprendžiant administracinį ginčą, galima remtis 
neįtrauktos į apskaitą santuokos faktu. Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro įsakymo „Dėl civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ 75, 76, 77 
punktuose nustatyta, kad Lietuvos Respublikos piliečių po 1990 m. kovo 11 d. 
užsienio valstybių institucijose įregistruotos santuokos įtraukiamos į apskaitą, 
jų gyvenamosios vietovės Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje 
įrašant santuokos įrašą ir išduodant santuokos liudijimą, o nuolat Lietuvos 
Respublikoje negyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių santuokos į apskaitą 
įtraukiamos Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje. Sistemiškai 
analizuojant teisės normas, daroma išvada, kad jeigu Lietuvos Respublikos 
teisė nepripažintų užsienyje sudarytos santuokos, teisės normose būtų 
nustatyta prievolė ne įtraukti santuoką į apskaitą, o įregistruoti ją Lietuvos 
Respublikoje iš naujo. Tokiu būdu, apeliantas negalėjo konstatuoti, kad 
santuoka pripažintina tik įvedus ją į apskaitą.

Teisėjų kolegija

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

Apeliacinis skundas netenkinamas.
Nagrinėjamas ginčas kilo dėl Migracijos departamento prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2007 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo 
Nr. (15/5-12) 1U-81 „Dėl Izraelio piliečio N. R. A. išsiuntimo iš Lietuvos 
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Respublikos“. Migracijos departamentas nusprendė išsiųsti iš Lietuvos 
Respublikos Izraelio pilietį N. R. A., kuris ekstradicijos būdu buvo perduotas 
iš Čekijos Respublikos į Lietuvos Respubliką ir Migracijos departamento 
sprendimo priėmimo metu atliko laisvės atėmimo bausmę, bei uždrausti 
jam atvykti į Lietuvos Respubliką penkerius metus nuo išsiuntimo dienos. 
Priimdamas ginčijamą sprendimą, Migracijos departamentas vadovavosi 
Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 126 straipsnio 
1 dalies 2 punktu, kuriame nustatyta, kad užsienietis išsiunčiamas iš Lietuvos 
Respublikos, jeigu jis neteisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką ar neteisėtai 
joje yra, bei 133 straipsnio 1 dalimi, numatančia draudimo atvykti į Lietuvos 
Respubliką taikymo sąlygas.

Šiame kontekste paminėtina, kad trečiųjų šalių piliečiams tarptautinių 
Europos Sąjungos valstybių narių susitarimų su trečiosiomis šalimis, ne 
Europos Sąjungos narėmis, pagrindu buvo suteiktos išskirtinės teisės, 
susijusios su galimybe būti ir gyventi ne savo pilietybės valstybėje, inter alia 
apsauga nuo neteisėto išsiuntimo.

Trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės išsiuntimas teisės 
doktrinoje apibrėžiamas kaip kompetentingos valstybės institucijos veikimas 
arba neveikimas (pvz., atsisakymas išduoti, pratęsti vizą), kurio pasekmė 
– užsieniečio arba asmens, neturinčio pilietybės, priverstinis išvykimas 
iš valstybės teritorijos. Nors pripažįstama, kad valstybės turi išimtinę 
kompetenciją leisti arba atsisakyti leisti įvažiuoti ar apsigyventi jų teritorijose 
trečiųjų valstybių piliečiams bei asmenims be pilietybės, taip pat priimti 
sprendimą dėl trečiosios valstybės piliečių ar asmenų be pilietybės išsiuntimo 
iš šalies, valstybės teisė priimti šiuos sprendimus yra ribojama ir turi būti 
įgyvendinama, nepažeidžiant žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių. Sprendimą 
išsiųsti asmenį iš šalies priėmusi kompetentinga valstybės institucija, 
išnagrinėjusi atitinkamo asmens padėtį, turi užtikrinti, kad sprendimo dėl 
išsiuntimo vykdymas neprieštarautų nei atitinkamų tarptautinių dokumentų, 
nei taikytinos nacionalinės teisės normoms.

Trečiosios valstybės piliečio ar asmens be pilietybės išsiuntimas yra 
teisėtas, jeigu jis atitinka šiuos kriterijus: 1) išsiuntimas yra pagrįstas, t. y. 
sprendimas išsiųsti yra priimtas, remiantis įstatyme numatytais pagrindais; 2) 
sprendimas išsiųsti yra priimtas, nepažeidžiant žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių: užsienietis, kurį nuspręsta išsiųsti iš šalies, naudojasi tam tikromis 
garantijomis, t. y. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 
(toliau – ir Europos žmogaus teisių konvencijos, Konvencijos, EŽTK) 2 
straipsnyje numatyta gyvybės apsauga, 3 straipsnyje numatytu draudimu 
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žmogų kankinti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti 
tokias bausmes, 8 straipsnyje įvirtinta teise į privataus ir šeimos gyvenimo 
apsaugą; šių straipsnių pažeidimas taip pat gali būti nustatytas kartu su 13 
straipsnio, numatančio teisę pasinaudoti efektyvia teisine gynyba, pažeidimu; 
3) sprendimas išsiųsti užsienietį nepažeidžia proporcingumo principo; 
4) išsiuntimas, nepažeidžia procedūrinių taisyklių, numatytų tiek 
tarptautiniuose, tiek nacionaliniuose teisės aktuose, pvz., Tarptautinių pilietinių 
ir politinių teisių pakto 13 straipsnyje, numatyta, kad užsienietis, teisėtai 
esantis kurios nors valstybės, šio Pakto Šalies, teritorijoje, gali būti išsiųstas tik 
vykdant pagal įstatymą priimtą sprendimą, ir, jeigu imperatyviais valstybės 
saugumo sumetimais nereikalinga kitaip, jis turi galimybę pateikti argumentus 
prieš savo išsiuntimą ir kad kompetentinga institucija arba tokios institucijos 
specialiai paskirtas asmuo ar asmenys iš naujo peržiūrėtų jo bylą ir tam tikslui 
jis būtų atstovaujamas; Europos žmogaus teisių konvencijos Protokolo Nr. 7 1 
straipsnio 1 dalyje numatytas reikalavimas, jog užsienietis, teisėtai gyvenantis 
kurios nors valstybės teritorijoje, turi turėti galimybę pateikti argumentą prieš 
savo išsiuntimą; reikalauti, kad jo byla būtų peržiūrėta; reikalauti, kad būtų 
pristatytas kompetentingam valdžios organui arba tokio organo specialiai 
paskirtiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai išsiuntimas būtinas viešajai 
tvarkai palaikyti ir grindžiamas nacionalinio saugumo sumetimais (minėto 
straipsnio 2 d.); 5) išsiuntimas nėra galimas, jeigu asmuo yra pateikęs prašymą 
dėl prieglobsčio suteikimo; 6) asmenį išsiųsti draudžiama dėl humanitarinių 
priežasčių arba jei išsiuntimas pažeistų kitus tarptautinius įsipareigojimus; 
7) kiti įstatyme numatyti atvejai, pvz., užsienietis neišsiunčiamas iš Lietuvos 
Respublikos arba jam yra suteiktas apsisprendimo laikotarpis, per kurį jis, kaip 
esanti ar buvusi su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų auka, turi priimti 
sprendimą, ar bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo įstaiga ar su teismu 
(Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 130 str. 4 d.).

Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, 
kad išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos – tai priverstinis užsieniečio išvežimas 
ar išvesdinimas iš Lietuvos Respublikos teritorijos teisės aktų nustatyta tvarka. 
Trečiosios valstybės piliečio išsiuntimo pagrindai reglamentuoti minėto 
įstatymo 126 straipsnyje, kuris, be kita ko, numato, kad užsienietis gali būti 
išsiųstas iš Lietuvos Respublikos, jei jis neteisėtai atvyko ar neteisėtai joje yra. 
Šiuo pagrindu, kaip minėta, ir remiasi Migracijos departamentas, siekdamas 
išsiųsti pareiškėją iš šalies. Todėl nagrinėjamu atveju yra svarbu nustatyti, 
ar pareiškėjas N. R. A. atvyko į Lietuvos Respubliką teisėtai, ir ar jis gali būti 
pripažintas asmeniu, kuris teisėtai joje yra.
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Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 10 straipsnio 4 punktas numato, 
kad užsieniečio atvykimas į Lietuvos Respubliką laikomas neteisėtu, jeigu 
užsienietis atvyksta į Lietuvos Respubliką be galiojančio kelionės dokumento 
ir atitinkamo dokumento, suteikiančio teisę atvykti į Lietuvos Respubliką. 
Minėto įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta šios taisyklės išimtis, 
numatanti, kad užsienietis, kuriam taikomas bevizis režimas, turi teisę atvykti 
į Lietuvos Respubliką ir būti joje be vizos iki 3 mėnesių per pusę metų, 
skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką ar į kitą Šengeno 
valstybę dienos.

Pareiškėjas N. R. A. yra Izraelio pilietis (b. l. 39), todėl nagrinėjamu atveju 
aktualūs tarptautiniai įsipareigojimai, reglamentuojantys Izraelio ir Lietuvos 
Respublikos santykius, susijusius su bevizio režimo nustatymu. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės 2000 m. birželio 
20 d. Susitarimo dėl vizų režimo panaikinimo piliečio paso savininkams 
2 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienos Susitariančiosios Šalies piliečiams, 
turintiems galiojančius piliečio pasus, suteikiančius teisę kirsti valstybės 
sienas, leidžiama vykti į kitos Susitariančiosios Šalies valstybės teritoriją, 
iš jos išvykti, vykti per ją tranzitu ir joje būti be vizų iki devyniasdešimties 
(90) dienų nuo sienos kirtimo dienos. Analogiška taisyklė įvirtinta ir 2001 
m. kovo 15 d. Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001, nustatančio 
trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir 
trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (toliau 
– ir Reglamentas 539/2001) 1 straipsnio 2 dalyje, kurioje numatyta, jog II 
priedo sąraše nurodytų trečiųjų šalių piliečiams, į kurį patenka ir Izraelio 
piliečiai, netaikomas reikalavimas, kertant valstybių šalių išorines sienas, turėti 
vizą, kuris galioja ne ilgesniam nei trijų mėnesių bendros trukmės buvimui. 
Atsižvelgus į paminėtą, darytina išvada, kad N. R. A., kuris yra Izraelio pilietis, 
viza įvažiavimui į Lietuvos Respublikos teritoriją nėra būtina. Bylos faktinės 
aplinkybės patvirtina (N. R. A. paso atžyma (b. l. 40)), kad Izraelio pilietis N. R. 
A. į Lietuvos Respubliką iš Čekijos Respublikos atvyko teisėtai.

Neteisėto buvimo Lietuvos Respublikoje atvejus numato Užsieniečių 
teisinės padėties įstatymo 23 straipsnis. Šio straipsnio 1 punkte numatyta, 
kad užsieniečio buvimas Lietuvos Respublikoje laikomas neteisėtu, jeigu 
užsienietis yra Lietuvos Respublikoje laikotarpį, viršijantį šio Įstatymo 11 
straipsnio 2, 4, 5 dalyse užsieniečiams nustatytą buvimo be vizos laiką, o to 
paties straipsnio 6 punktas numato reikalavimą turėti vizą, jeigu ji būtina. 

Šiame kontekste paminėtina, kad migracijos teisės doktrina skiria 
dvi sąvokas: teisėtai esantis valstybėje (angl. „lawfully staying in a state“) ir 
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teisėtai gyvenantis (angl. „lawfully in“). Teisėjų kolegijos nuomone, sąvoka 
„teisėtai“ turėtų būti aiškinama plačiąją prasme – kaip tai, kas nėra uždrausta 
ir kas neprieštarauja nacionalinės teisės aktams, tuo metu sąvoka „esantis“ 
priskirtina trumpesniam nei buvimas su tikslu apsigyventi šalyje laiko 
tarpsniui pažymėti, nors toks buvimas yra aiškiai ilgesnis nei tranzitinis 
sustojimas. Skirtingų asmenų, kurie yra teisėtai ne savo pilietybės valstybėje, 
grupių išskyrimas numatytas ir Europos žmogaus teisių konvencijos 
Protokolo Nr. 7 Aiškinamajame rašte. Europos Taryba, aiškindama Protokolo 
Nr. 7 1 straipsnio 1 dalies sąvoką „užsienietis, teisėtai gyvenantis kurios nors 
valstybės teritorijoje“, pabrėžė, kad sąvoka „gyvenantis“ naudojama tikslingai, 
siekiant nustatyti, kad minėtas straipsnis nėra taikomas užsieniečiams, 
kurie atvyko į uostą ar kitą įvažiavimo vietą, tačiau dar neperėjo imigracijos 
kontrolės punktų arba asmenims, kurie buvo įleisti į valstybės teritoriją 
tranzito tikslu arba terminuotam buvimui, kurio tikslas nėra apsigyvenimas 
toje šalyje. Šis buvimas apima ir laikotarpį, kol sprendžiamas klausimas 
dėl leidimo apsigyventi išdavimo. Užsieniečių teisinės padėties įstatyme 
sąvokos užsieniečio buvimas ir gyvenimas Lietuvos Respublikoje taip pat 
atskirtos: pvz., Įstatymo III skyrius pavadintas „Užsieniečių buvimas ir 
gyvenimas Lietuvos Respublikoje“. Pažymėtina, kad užsieniečio, atliekančio 
laisvės atėmimo bausmę, statusas Įstatyme nėra specialiai aptartas, tačiau 
atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju užsienietis buvo perduotas Lietuvos 
Respublikai valstybės prievarta grįstos procedūros, kuri nepriklauso nuo 
jo paties valios, metu, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju taikytinos 
užsieniečio buvimą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančios teisės normos. 

Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 2 straipsnio 33 dalyje numatyta, 
kad leidimas, suteikiantis teisę atvykti į Lietuvos Respubliką, būti joje ar vykti 
tranzitu yra viza. Vis dėlto, teisėjų kolegijos manymu, reikalavimo turėti vizą, 
jeigu ji būtina, įgyvendinimas nėra vienintelis pagrindas, kuriuo remiantis 
buvimas šalyje yra pripažįstamas teisėtu. Teisėtas buvimas šalyje apima ne 
tik tuos atvejus, kai asmuo turi vizą, bet taip pat tuos atvejus, kai asmeniui 
suteiktas kito pobūdžio leidimas būti kitoje nei savo pilietybės valstybėje 
vidutinį ar ilgesnį laiko tarpsnį, remiantis galiojančiomis tarptautinėmis 
arba nacionalinėmis teisės normomis, pvz., vizų panaikinimo susitarimai, 
valstybių susitarimai dėl vizų su diplomatinėmis atstovybėmis ir konsulinėmis 
įstaigomis ir kt. Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 76 straipsnio 1 dalyje 
numatyta, kad užsieniečio teisėtą buvimą šalyje gali patvirtinti ne tik viza, bet 
ir laikino teritorinio prieglobsčio statuso suteikimas, t. y. įstatymo nustatyta 
tvarka suteikta teisė būti Lietuvos Respublikoje tol, kol nagrinėjamas jo 
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prašymas suteikti prieglobstį (Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 2 str. 12 
d.). Atsižvelgus į paminėtą, darytina išvada, kad prie asmenų, kurie yra teisėtai 
valstybėje, priskirtini ne tik asmenys, kurie turi vizą, bet ir tie asmenys, kurie 
valstybėje yra teisėtai dėl to, kad jie buvo įsileisti į šalį, remiantis galiojančiomis 
tarptautinėmis ar nacionalinės teisės normomis, tačiau jų buvimas yra 
terminuotas, pvz., kol bus išnagrinėtas prieglobsčio prašymas ir kt.

Nagrinėjamu atveju Izraelio pilietis N. R. A. buvo perduotas Lietuvos 
Respublikai, išdavus Europos arešto orderį, kurį įvykdė Čekijos Respublika, t. y. 
buvo perduotas tarptautinių teisės aktų bei tarptautinių susitarimų pagrindu. 
Baudžiamojo proceso kodekso 171 straipsnio 1 dalis nustato, kad Europos 
arešto orderis yra Europos Sąjungos valstybės narės teisminės institucijos 
sprendimas, kuriuo kita Europos Sąjungos valstybė narė įpareigojama suimti 
ir perduoti šiame sprendime nurodytą asmenį, siekiant pradėti šio asmens 
baudžiamąjį persekiojimą ar vykdyti jam paskirtą su laisvės atėmimu susijusią 
bausmę, ir kuris atitinka 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir valstybių narių tarpusavio 
perdavimo procedūrų 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus formos ir turinio 
reikalavimus (Kodeksas papildytas šiuo straipsniu 2004 m. balandžio 27 d., 
Žin., 2004, Nr. 72-2493). Duomenų, kad Izraelio piliečio N. R. A. perdavimas 
įvyko pažeidžiant nustatytas procedūras, nėra, šio fakto taip pat neginčija 
nė viena iš šalių. Todėl darytina išvada, kad N. R. A. buvimas Lietuvos 
Respublikoje laisvės atėmimo bausmės vykdymo metu negali būti pripažintas 
neteisėtu. N. R. A. buvimo nuo 2006 m. birželio 22 d. (įvažiavimo į Lietuvos 
Respubliką bausmei atlikti) iki 2007 m. rugsėjo 13 d. teisėtumas grindžiamas 
kompetentingų Lietuvos institucijų, vykdančių baudžiamąjį persekiojimą, 
sprendimu, kuris nėra nuginčytas. Nors Lietuvos Respublikos įstatymų 
leidėjas Užsieniečių teisinės padėties įstatyme nereglamentuoja užsieniečio, 
kuris atlieka laisvės atėmimo bausmę, statuso, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad 
minėtame įstatyme numatytos išimtys (pvz., Įstatymo 1 str. 3 d.), į tai, kad 
Įstatymo 4 dalis įvirtina, jog kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos 
šio Įstatymo reglamentuojamiems teisiniams santykiams taikomos tiek, kiek 
jų nereglamentuoja šis Įstatymas, darytina išvada, kad užsienietis, atliekantis 
bausmę Lietuvoje, nėra saistomas reikalavimo gauti vizą, nes jis priskiriamas 
grupei asmenų, kurie buvo įsileisti į šalį, remiantis galiojančiomis tarptautinės 
teisės ir nacionalinės teisės normomis, t. y. remiantis ne Užsieniečio 
teisinės padėties įstatymo, o Baudžiamojo proceso kodekso, perkeliančio 
Europos Sąjungos nuostatas, susijusias su Europos arešto orderio taikymu, 
nuostatomis.
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Sprendžiant klausimą dėl N. R. A. statuso, svarbu nustatyti, kaip keičiasi 
jo, kaip užsieniečio, padėtis, po laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Asmeniui 
atlikus bausmę, užsieniečio perdavimo tikslas laikytinas įgyvendintu, todėl 
pasibaigia ir teisiniai santykiai, kurie buvo susiformavę šios procedūros 
pagrindu. Kadangi N. R. A. yra Izraelio pilietis, jam, kaip minėta, taikomas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės 2000 
m. birželio 20 d. susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo piliečio paso 
savininkams bei 2001 m. kovo 15 d. Europos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
539/2001, nustatantys, kad Izraelio pilietis gali būti Lietuvos Respublikoje be 
vizos ne ilgiau nei 90 dienų, tačiau nagrinėjamu atveju šis terminas turėtų būti 
pradedamas skaičiuoti nuo pirmos dienos po bausmės atlikimo dienos. Nors 
Reglamentas 539/2001 nustato, kad viza Izraelio piliečiams nėra reikalinga 
trumpesniam nei 3 mėnesių numatytam buvimui (2 str.), pažymėtina, kad 
bausmės atlikimas, kai asmuo yra priverstine tvarka perduodamas iš vienos 
Europos Sąjungos valstybės kitai, negali būti aiškinamas kaip užsieniečio 
numatytas buvimas kitoje nei jo pilietybės valstybėje.

Pripažinus, kad Izraelio pilietis N. R. A. teisėtai atvyko ir laisvės atėmimo 
bausmės atlikimo metu teisėtai buvo Lietuvos Respublikoje, sprendimas jį 
išsiųsti negali būti laikomas teisėtu, nesant tam įstatyme numatytų pagrindų.

Pažymėtina, kad ginčijamu Migracijos departamento sprendimu 
Nr. (15/5-12) 1U-81 buvo nuspręsta ne tik išsiųsti Izraelio pilietį N. R. A. iš 
Lietuvos Respublikos, bet taip pat nustatytas draudimas penkerius metus 
atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją. Kadangi draudimas atvykti į Lietuvos 
Respublikos teritoriją buvo nustatytas, remiantis užsieniečio neteisėto 
buvimo faktu, pripažinus, kad trečiosios valstybės piliečio buvimas vis dėlto 
yra teisėtas, draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką taip pat negali būti 
pripažintas teisėtu.

Pirmosios instancijos teismas sprendime pažymėjo, kad Migracijos 
departamentui, turint pagrindo manyti, kad N. R. A. atvykimas į Lietuvos 
Respubliką ir buvimas joje grėstų valstybės saugumui ir viešajai tvarkai, 
jis turi teisę priimti sprendimą uždrausti užsieniečiui atvykti į Lietuvos 
Respubliką, remiantis Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 133 straipsnio 1 
dalimi. Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 133 straipsnio 1 dalis numato, 
kad užsieniečiui, kuriam buvo atsisakyta išduoti Lietuvos Respublikos vizą 
ar ji buvo panaikinta, kuris buvo neįleistas į Lietuvos Respubliką, įpareigotas 
išvykti, išsiųstas iš Lietuvos Respublikos, taip pat grąžintas į kilmės ar užsienio 
valstybę, kuris bandė neteisėtai išvykti iš Lietuvos Respublikos arba išvyko iš 
jos, kurio atvykimas į Lietuvos Respubliką ir buvimas joje grėstų valstybės 
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saugumui ar viešajai tvarkai, gali būti uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką 
apibrėžtą arba neapibrėžtą laiką.

Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad toks sprendimas galėtų 
būti priimtas tik įvertinus, ar nustatytas draudimas atvykti į šalį nepažeistų 
nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų reikalavimų, susijusių su teise į 
asmeninio ir šeimos gyvenimo gerbimą. Teisė į šeimos gyvenimo gerbimą 
nėra absoliuti, ji gali būti ribojama, remiantis viešosios tvarkos ir visuomenės 
saugumo pagrindais, tačiau kiekvienu atveju būtina įvertinti, ar toks teisės į 
šeimą ribojimas, netgi kai siekiama apsaugoti nacionalinius interesus, yra 
proporcingas siekiamam tikslui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
2006 m. birželio 30 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A5-1056/2006 
pripažino, kad valstybės Konvencijos dalyvės turi teisę išsiųsti užsienio 
piliečius iš šalies, jei tai reikalinga viešosios tvarkos užtikrinimui, tačiau tokie 
sprendimai, jei jie gali apriboti Konvencijos 8 straipsnio 1 dalies garantuojamas 
teises, turi būti būtini demokratinėje visuomenėje ir proporcingi siekiamam 
teisėtam tikslui (Žr. pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1997 m. rugsėjo 26 
d. Mehemi prieš Prancūziją). Teisėjų kolegijos nuomone, sprendimas uždrausti 
asmeniui atvykti terminuotai ar neterminuotai į šalį, kurioje gyvena jo šeima 
(sutuoktinis, vaikai, tėvai ir kt.), dėl viešosios tvarkos ar valstybės saugumo 
priežasčių, jei toks sprendimas pažeidžia proporcingumo principą, taip pat gali 
pažeisti Konvencijos 8 straipsnio nuostatas.

Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad sąvoka „šeimos gyvenimas“ 
užsieniečių teisinės padėties kontekste turi būti aiškinama plačiai. Migracijos 
departamentas apeliaciniame skunde teigė, jog Rumunijoje išduotas santuokos 
liudijimas, pagal kurį Izraelio pilietis N. R. A. ir N.P., gyvenanti Lietuvoje, 
sudarė santuoką, nėra įtrauktas į apskaitą, kaip to reikalauja Civilinės 
metrikacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 
2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160, todėl nepatvirtina šeiminių 
ryšių su asmenimis, gyvenančiais Lietuvos Respublikoje. Tačiau atkreiptinas 
dėmesys, kad Europos Bendrijų Teisingumo Teismas ir Europos Žmogaus 
Teisių Teismas (toliau – ir Teismas) savo jurisprudencijoje pakankamai anksti 
pripažino, jog šeimos gyvenimas turi būti aiškinamas plačiai, kaip apimantis 
ir bendrą asmenų gyvenimą nesudarius santuokos. Europos Žmogaus Teisių 
Teismas 1979 m. birželio 13 d. sprendime Marckx prieš Belgiją Konvencijos 8 
straipsnio taikymo prasme atsisakė šeimų skirstymo į „teisėtas“, t. y. sudarius 
santuoką įstatymu nustatyta tvarka, šeimas, ir gyvenimo ne santuokoje. 
1985 m. gegužės 28 d. Abdulaziz, Cabales ir Balkandali prieš Jungtinę 
Karalystę byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, kad šeimos 
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egzistavimas nepriklauso nuo to, ar santuoka sudaryta legaliai. Teismas 
pabrėžė, kad Konvencijos 8 straipsnio apsauga taikoma ir šeimoms, kurios 
sudarė santuokas, tačiau kitoje valstybėje narėje dėl nacionalinėje teisėje 
numatytų reikalavimų jos nėra pripažįstamos. Bylos medžiaga patvirtino, kad 
asmenys atliko santuokos ceremoniją ir patys neabejojo, ar jie yra susituokę, 
bei nuoširdžiai siekė kartu gyventi normalų šeimos gyvenimą. 1994 m. 
gegužės 26 d. Keegan prieš Airiją byloje Teismas labai aiškiai nustatė, kad 
sąvoka „šeima“ Europos žmogaus teisių konvencijos prasme nėra apimanti 
tik sąjungas, grįstas santuoka, bet yra taikoma ir de facto šeimos ryšiams, 
kurie susiformuoja asmenims gyvenant nesusituokus. Analogiška praktika 
susiformavo ir Europos Bendrijų Teisingumo Teisme, kuris 1986 m. balandžio 
17 d. Nyderlandai prieš Reed (C-59/85) byloje konstatavo, kad nesusituokusios 
poros, taip pat kaip ir susituokusiosios, gali įgyvendinti teisę į šeimos 
susijungimą, remiantis Bendrijos teise.

Atsižvelgus į paminėtą, darytina išvada, kad šeiminių ryšių 
nepripažinimas, remiantis vien tik ta aplinkybe, kad santuoka nėra 
įregistruota teisės aktų numatyta tvarka, yra nepagrįstas, o sprendimas išsiųsti 
asmenį arba uždrausti jam atvykti į valstybę, kurioje gyvena užsieniečio 
šeima, gali būti laikomas teisėtu tik tais atvejais, kai, įvertinus viešosios 
tvarkos bei visuomenės saugumo ir teisės į šeimos gyvenimo gerbimą balansą, 
teisės į šeimos gyvenimą ribojimas yra proporcingas siekiamam tikslui, t. y. 
siekiant apsaugoti minėtus nacionalinius interesus.

Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad 
tenkinti Migracijos departamento apeliacinį skundą jame nurodytais 
motyvais pagrindo nėra. Todėl Migracijos departamento apeliacinis skundas 
atmetamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 16 
d. sprendimas paliekamas nepakeistas.

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

n u t a r i a :

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos apeliacinį skundą atmesti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 16 d. 
sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.
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3.1.2. Dėl užsieniečio įtraukimo į bendrą neįleistinų į Šengeno erdvę 

asmenų sąrašą, kaip pagrindo taikyti valstybinės politikos, visuomenės 

saugumo sumetimais judėjimo laisvę ribojančias priemones

Pagal Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 112 straipsnį, užsieniečio judėjimo 
laisvė Lietuvos Respublikoje gali būti apribota, jeigu tai būtina valstybės 
saugumui, viešajai tvarkai užtikrinti, žmonių sveikatai ar dorovei apsaugoti, 
nusikalstamumui sustabdyti arba kitų asmenų teisėms ir laisvėms apsaugoti. 
Taikomas užsieniečio judėjimo laisvės apribojimas turi būti proporcingas šios 
priemonės taikymo tikslams ir turi būti užtikrinama, jog toks asmens suvaržymas 
pagal nustatytas aplinkybes netruktų ilgiau nei būtina nurodytiems tikslams 
pasiekti. Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 10 straipsnis nustato, kad 
užsieniečio atvykimas į Lietuvos Respubliką laikomas neteisėtu, jeigu užsienietis 
atvyksta į Lietuvos Respubliką, nors jis yra įtrauktas į užsieniečių, kuriems 
draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą.

Informacija apie užsieniečius, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, 
yra paskelbta Šengeno informacinėje sistemoje (SIS). SIS perspėjimo kategoriją 
– perspėjimą neįsileisti – reglamentuoja 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl 
1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beneliukso ekonominės 
sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos 
vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo 
(toliau – ir KŠSĮ) 96 straipsnis. Pagal KŠSĮ 105 straipsnį, perspėjimą duodanti 
valstybė atsako už į SIS įvestų duomenų tikslumą, papildymą naujausia 
informacija ir teisėtumą. Pagal 106 straipsnį, tik ši valstybė gali įtrauktus 
duomenis keisti, papildyti, taisyti arba ištrinti. Pagal 112 straipsnio 2 dalį, ji 
privalo patikrinti, ar būtina juos laikyti praėjus trejiems metams nuo įvedimo.

Įtraukimas į SIS negali būti vertinamas kaip pakankamas įrodymas, kad yra 
įvykdytos materialinės sąlygos, kurias Bendrijos teisė nustato valstybėms 
narėms norint taikyti valstybinės politikos, visuomenės saugumo sumetimais 
judėjimo laisvę ribojančias priemones. Trečiosios valstybės piliečio, valstybės 
narės piliečio sutuoktinio įrašymas į SIS sistemą iš tiesų rodo, jog yra pagrindas, 
pateisinantis atsisakymą jam leisti atvykti į Šengeno erdvę, nes valstybė 
perspėjimą apie trečiosios valstybės pilietį, valstybės narės pilietį, gali teikti 
tik nustačius, jog šis asmuo kelia realią, faktinę ir pakankamai didelę grėsmę 
pagrindiniam visuomenės interesui Direktyvos 2004/38 prasme. Vis dėlto tokį 
įrodymą konkrečiu atveju turi patvirtinti papildoma informacija, kuri leistų 
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nustatyti, jog suinteresuoto asmens buvimas šioje erdvėje kelia realią, faktinę 
ir didelę grėsmę pagrindiniam visuomenės interesui (ETT 2006 m. sausio 31 d. 
sprendimo Komisija prieš Ispaniją, C-503/03, Rink. p. I-1097). Tai reiškia, kad 
taisyklės ir išimties santykis tarp judėjimo laisvės ir valstybinės politikos bei 
visuomenės saugumo priemonių draudžia sprendimus priimti automatiškai, 
tai yra neatlikus savarankiško patikrinimo. Remiantis KŠSĮ 94 straipsniu, būtent 
SIS tik nurodoma, kad konkretus asmuo yra neįsileistinas, tačiau nepateikiamos 
tokio perspėjimo priežastys. Pažymėtina, kad Sąjungos piliečio šeimos narys 
turi turėti teisę gyventi valstybėje narėje, nors dar neaišku, ar jo buvimas kelia 
grėsmę visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai.

Užsieniečio sulaikymas, neišsiaiškinus jo, kaip trečiosios šalies piliečio ar kaip 
asmens, besinaudojančio Bendrijos laisvo judėjimo teise reglamento 562/2006 
prasme, statuso, neišreikalavus ir neįvertinus informacijos, įrodančios, kad 
jo buvimas kelia realią, faktinę ir pakankamai didelę grėsmę pagrindiniam 
visuomenės interesui, nenustačius būtinybės apriboti atvykusio asmens judėjimo 
laisvę, negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu.

 Administracinė byla Nr. N23-4726/2008 
Procesinio sprendimo kategorija 3.5

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

2008 m. rugsėjo 25 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir 
Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant apelianto atstovei Birutei Jackienei, 
atsakovo atstovams Linui Norvilai ir Onai Gertrūdai Sadauskaitei,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal I. G. (I. 
G. ) atstovės Birutės Jackienės apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės 
teismo 2008 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo I. G. administracinėje byloje.
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Teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Trakų rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Nelegalios 
migracijos prevencijos ir kontrolės skyriaus (toliau – ir NMPKS) teikimą 
dėl I. G. sulaikymo nuo 2008 m. rugpjūčio 3 d. iki bus įvykdyta jo išsiuntimo 
iš Lietuvos Respublikos procedūra, ir nustatęs, kad nuo 2002 m. spalio 16 
d. I. G. uždrausta įvažiuoti į Šengeno teritoriją ir nepateikti įrodymai, kad 
šis draudimas panaikintas, 2008 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu nutarė leisti 
sulaikyti I. G. iki 2008 m. spalio 1 d. ir patalpinti į Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centrą 
(toliau – ir Užsieniečių registracijos centras), apribojant jo judėjimo laisvę.

II.

2008 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame 
teisme gautas I. G. (toliau – ir apeliantas) atstovės Birutės Jackienės apeliacinis 
skundas, kuriuo prašoma panaikinti 2008 m. rugpjūčio 3 d. Trakų rajono 
apylinkės teismo sprendimą dėl I. G. sulaikymo bei patalpinimo į Užsieniečių 
registracijos centrą bei dėl jo judėjimo laisvės apribojimo, o taip pat 2008 
m. rugpjūčio 4 d. Trakų rajono apylinkės teismo nutarimą dėl I. G. paskirtos 
nuobaudos.

Apelianto atstovė nurodo, kad iš Maskvos į Vilniaus oro uosto užkardą I. 
G. atskrido turėdamas galiojančią Austrijos vizą, išduotą 2005 m. birželio 6 d., 
su kuria jis turįs teisę keliauti visoje Šengeno erdvėje. Turėjęs galiojantį pasą 
(Nr. P128581), kelionės tikslą – atvyko pas vaikus ir žmoną, turėdamas tikslą 
tvarkyti paveldėtą turtą, taip pat disponavo lėšomis savo ir šeimos poreikiams 
tenkinti. Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės pareigūnai, patikrinę I. G. 
dokumentus, įleido jį į Lietuvą.

Apelianto atstovė teigia, kad nėra žinomos priežastys ir jas 
pagrindžiantys dokumentai, dėl kurių 2008 m. rugpjūčio 1 d. I. G. buvo 
sulaikytas ir 48 valandoms uždarytas į areštinę. Mano, kad Trakų rajono 
apylinkės teismo posėdyje, nagrinėjant teikimą dėl sulaikymo, nebuvo 
pateikta jokių įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad apriboti judėjimo laisvę 
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I. G. buvo būtina, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių 
teisinės padėties“ (toliau – ir Užsieniečių teisinės padėties įstatymas) 112 
straipsniu. Tvirtina, kad draudimas I. G. įvažiuoti į Šengeno erdvės šalies, 
Lietuvos Respublikos teritoriją, yra neteisėtas, nes jis jau nuo 2005 m. birželio 
6 d. turi leidimą gyventi ir gyvena Šengeno erdvei priklausančioje šalyje – 
Austrijoje.

Skunde taip pat pažymima, kad I. G. sulaikymo metu nesipriešino, be 
to, jo sulaikymas vyko jo mažamečių vaikų akivaizdoje, kurie patyrė didžiulį 
stresą ir šiuo metu yra gydomi.

Atsiliepime į apeliacinį skundą NMPKS nesutinka su I. G. apeliaciniame 
skunde išdėstytais argumentais. Nurodo, kad I. G., kaip Azerbaidžano 
Respublikos piliečio, buvimo Lietuvos Respublikoje tvarką reglamentuoja 
Užsieniečių teisinės padėties įstatymas, kurio 10 straipsnis nustato, kad 
„užsieniečio atvylimas į Lietuvos Respubliką laikomas neteisėtu, jei užsienietis 
atvyksta į Lietuvos Respubliką, nors jis yra įtrauktas į užsieniečių, kuriems 
draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą“. Vadovaujantis 1985 
m. birželio 14 d. „Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo“ 96 
straipsniu, nuo 2002 m. spalio 14 d. Migracijos departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos sprendimu Nr. 15/5-9-207 I. G. yra įtrauktas į užsieniečių, 
kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą (su pastaba 
NERIBOTAM LAIKUI). Ši informacija yra paskelbta Šengeno informacinėje 
sistemoje. Taip pat teigia, kad I. G. teiginiai apeliaciniame skunde apie tai, kad 
2008 m. gegužės 15 d. kirto Lietuvos Respublikos sieną Vilniaus oro uosto 
užkardoje, atvykęs lėktuvu iš Maskvos, neatitinka tikrovės. Vidaus reikalų 
informacinės sistemos centriniame duomenų banke informacijos, kad I. G. 
2008 m. gegužės 15 d. kirto Lietuvos Respublikos valstybės sieną Vilniaus oro 
uosto užkardoje nėra, taip pat jo pase nėra šį faktą patvirtinančio spaudo. 
Taip pat nesutinka su apelianto teiginiais, neva jis nesipriešino sulaikomas, o 
su pareigūnais bendravo geranoriškai.

Teisėjų kolegija

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

I. G. atstovės Birutės Jackienės apeliacinis skundas tenkintinas.
Nagrinėjamoje byloje I. G. atstovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti 

kaip nepagrįstą 2008 m. rugpjūčio 3 d. Trakų rajono apylinkės teismo 
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sprendimą dėl I. G. sulaikymo bei patalpinimo į Užsieniečių registracijos 
centrą bei jo judėjimo laisvės apribojimo.

Pagal Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 112 straipsnį, užsieniečio 
judėjimo laisvė Lietuvos Respublikoje gali būti apribota, jeigu tai būtina 
valstybės saugumui, viešajai tvarkai užtikrinti, žmonių sveikatai ar dorovei 
apsaugoti, nusikalstamumui sustabdyti arba kitų asmenų teisėms ir laisvėms 
apsaugoti. Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 113 straipsnis nustato, kad 
užsienietis gali būti sulaikytas, kai užsienietis neteisėtai atvyko į Lietuvos 
Respubliką ar neteisėtai joje yra (2 punktas), kai priimamas sprendimas 
užsienietį išsiųsti iš Lietuvos Respublikos (5 punktas), kai užsieniečio buvimas 
Lietuvos Respublikoje kelia grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai 
arba žmonių sveikatai (7 punktas). Taikomas užsieniečio judėjimo laisvės 
apribojimas turi būti proporcingas šios priemonės taikymo tikslams ir turi 
būti užtikrinama, jog toks asmens suvaržymas pagal nustatytas aplinkybes 
netruktų ilgiau nei būtina nurodytiems tikslams pasiekti. Užsieniečių 
teisinės padėties įstatymo 10 straipsnis nustato, kad užsieniečio atvykimas į 
Lietuvos Respubliką laikomas neteisėtu, jeigu užsienietis atvyksta į Lietuvos 
Respubliką, nors jis yra įtrauktas į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į 
Lietuvos Respubliką, sąrašą.

I. G. nuo 2002 m. spalio 14 d. Migracijos departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos sprendimu Nr. 15/5-9-207 yra įtrauktas į užsieniečių, 
kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką sąrašą (su pastaba 
NERIBOTAM LAIKUI). Ši informacija yra paskelbta Šengeno informacinėje 
sistemoje (SIS). 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. 
Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, 
Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, 
dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (toliau 
– ir KŠSĮ) 96 straipsnis reglamentuoja šiai bylai svarbią SIS perspėjimo 
kategoriją – perspėjimą neįsileisti.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad I. G. nuo 2005 m. birželio 6 d. gyvena 
ir turi leidimą gyventi Šengeno erdvei priklausančioje šalyje – Austrijoje. 
Nagrinėjant šią administracinę bylą nebuvo nustatyta, ar I. G. statusas gali būti 
prilygintas Europos Sąjungos piliečio šeimos nario statusui, nes I. G. žmona S. 
G. yra Lietuvos Respublikos pilietė, o tai reiškia, kad nuo 2004 m. gegužės 1 d., 
Lietuvos Respublikai įstojus į Europos Sąjungą, taip pat ir Europos Sąjungos 
pilietė. Tas pats konstatuotina ir dėl I. G. vaikų - L. G. ir I. G. Pagal Trakų 
rajono apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 3 d. posėdžio protokole ( b. l. 27) 
užfi ksuotus I. G. žodžius, jis nuolat su šeima gyvena Austrijoje, o tai sudarytų 
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sąlygas tam, kad I. G. statusas būtų prilygintas Europos Sąjungos piliečio 
šeimos nario statusui.

Teisėjų kolegija pažymi, kad užsieniečio įtraukimo į SIS sąlygas 
detaliau apibrėžia 1996 m. balandžio 18 d. Vykdomojo komiteto deklaracija 
dėl sąvokos „užsienietis“ apibrėžimo (SCH/Com-ex (96) decl. 5 (OL L 239, 
2000, p. 458), pagal kurią KŠSĮ 96 straipsnio kontekste asmenys, kuriems yra 
taikoma Bendrijos teisė, iš esmės neturėtų būti įtraukiami į bendrą neįleistinų 
asmenų sąrašą arba gali būti įtraukiami į bendrą sąrašą, jei tokį įtraukimą 
reglamentuojančios sąlygos yra suderinamos su Bendrijos teise. Pagal KŠSĮ 
105 straipsnį, perspėjimą duodanti valstybė atsako už į SIS įvestų duomenų 
tikslumą, papildymą naujausia informacija ir teisėtumą. Pagal 106 straipsnį, 
tik ši valstybė gali įtrauktus duomenis keisti, papildyti, taisyti arba ištrinti. 
Pagal 112 straipsnio 2 dalį, ji privalo patikrinti, ar būtina juos laikyti praėjus 
trejiems metams nuo įvedimo. Pagal KŠSĮ 134 straipsnį, šios Konvencijos 
nuostatos taikomos tik tiek, kiek jos yra suderinamos su Bendrijos teise. 
Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties 
Amsterdamo sutartimi pridedamo Protokolo dėl Šengeno acquis integravimo 
į Europos Sąjungos sistemą preambulės trečiąją pastraipą, Šengeno acquis 
nuostatos taikomos tik tiek, kiek jos atitinka Sąjungos ir Bendrijos teisę. 
2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
562/2006 nustatančio taisykles, reglamentuojančias asmenų judėjimą per 
sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (toliau – ir Reglamentas 
562/2006) 3 straipsnis nustato, kad jis taikomas nepažeidžiant asmenų, kurie 
naudojasi Bendrijos judėjimo laisve, teisių.

Teisinė užsieniečių, Sąjungos piliečių šeimos narių (sutuoktinių ir kt.), 
neturinčių valstybės narės pilietybės ir teisėtai gyvenančių vienoje iš valstybių 
narių, padėtis judėjimo laisvės požiūriu iš esmės prilyginama Sąjungos 
piliečių padėčiai. Tiesa, pagal Bendrijos teisės reikalavimus Sąjungos piliečiai 
ir jų šeimos nariai neturi teisės be apribojimų gyventi ir judėti kitos valstybės 
narės teritorijoje. Bendrijos teisė, o visų pirma 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių 
ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, 
iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir naikinanti Direktyvas 
64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/
EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (toliau – ir Direktyva 2004/38) 
27 straipsnis, leidžia apriboti judėjimo ir gyvenimo šalyje laisvę valstybinės 
politikos, visuomenės saugumo ir sveikatos pagrindais. Europos Bendrijų 
Teisingumo teismo praktikoje šios išimtys yra aiškinamos labai siaurai.
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Minėtos išimtys Direktyvos 2004/38 prasme neatitinka KŠSĮ 
96 straipsnyje įtvirtintos sąvokos, kai iš tikrųjų pagal pastarąjį straipsnį 
perspėjimo neįsileisti įvedimą į SIS galima grįsti grėsme viešajai tvarkai, kai 
suinteresuotasis asmuo buvo nuteistas už nusikaltimą, už kurį baudžiama ne 
mažesne kaip vienerių metų laisvės atėmimo bausme (2 dalies a punktas), 
arba jeigu jam buvo taikoma priemonė, grindžiama tuo, kad nebuvo 
laikomasi nacionalinės teisės aktų dėl užsieniečių atvykimo ir apsigyvenimo 
(3 dalis). Skirtingai nei Europos Bendrijų Teisingumo Teismas yra išaiškinęs 
Direktyvoje 2004/38 numatytas išimtis, vien minėtos aplinkybės pateisina 
perspėjimą SIS, neatsižvelgiant į konkretų grėsmės, kurią kelia suinteresuotasis 
asmuo, vertinimą. Todėl įtraukimas į SIS negali būti vertinamas kaip 
pakankamas įrodymas, kad yra įvykdytos materialinės sąlygos, kurias 
Bendrijos teisė nustato valstybėms narėms norint taikyti valstybinės politikos, 
visuomenės saugumo sumetimais judėjimo laisvę ribojančias priemones. 
Todėl nagrinėjant tokią administracinę bylą būtina nustatyti, ar I. G. gali būti 
traktuojamas kaip asmuo, kuriam taikoma Bendrijų teisė.

Pripažintina, kad trečiosios valstybės piliečio, valstybės narės 
piliečio sutuoktinio įrašymas į SIS sistemą iš tiesų rodo, jog yra pagrindas, 
pateisinantis atsisakymą jam leisti atvykti į Šengeno erdvę, nes valstybė 
perspėjimą apie trečiosios valstybės pilietį, valstybės narės pilietį, gali 
teikti tik nustačius, jog šis asmuo kelia realią, faktinę ir pakankamai didelę 
grėsmę pagrindiniam visuomenės interesui Direktyvos 2004/38 prasme. Vis 
dėlto tokį įrodymą konkrečiu atveju turi patvirtinti papildoma informacija, 
kuri leistų nustatyti, jog suinteresuotojo asmens buvimas šioje erdvėje kelia 
realią, faktinę ir didelę grėsmę pagrindiniam visuomenės interesui (2006 m. 
sausio 31 d. Sprendimo Komisija prieš Ispaniją, C-503/03, Rink. p. I-1097). Tai 
reiškia, kad taisyklės ir išimties santykis tarp judėjimo laisvės ir valstybinės 
politikos bei visuomenės saugumo priemonių draudžia sprendimus priimti 
automatiškai, tai yra neatlikus savarankiško patikrinimo. Perspėjimo 
neįsileisti buvimas SIS faktiškai neleidžia patikrinti, ar tam tikru konkrečiu 
laiku yra priežasčių, valstybinės politikos ir visuomenės saugumo sumetimais 
leidžiančių apriboti judėjimo laisvę. Remiantis KŠSĮ 94 straipsniu, būtent SIS 
tik nurodoma, kad konkretus asmuo yra neįsileistinas, tačiau nepateikiamos 
tokio perspėjimo priežastys. Pažymėtina, kad Sąjungos piliečio šeimos narys 
turi turėti teisę gyventi valstybėje narėje, nors dar neaišku, ar jo buvimas kelia 
grėsmę visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai. 

Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Trakų rajono apylinkės 
teismas, priimdamas sprendimą, nenustatė I. G. statuso, tai yra nenustatė, ar jis 
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Lietuvos Respublikoje turėtų būti traktuojamas kaip trečiosios šalies pilietis, 
ar kaip Europos Sąjungos piliečio šeimos narys. Tokiu atveju, jei jis laikytinas 
Europos Sąjungos piliečio šeimos nariu, kuriam taikoma Europos Bendrijų 
teisė, teismas turėjo išsiaiškinti motyvus, dėl kurių I. G. yra nepageidaujamas 
asmuo, taip pat patikrinti, ar jo buvimas konkrečiu metu kelia realią, faktinę 
ir pakankamai didelę grėsmę pagrindiniam visuomenės interesui. Tai, kad 
teismas neištyrė visų su byla susijusių aplinkybių ir galimai neteisingai 
išsprendė bylą, sudaro skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo 
nebuvimo pagrindą.

NMPKS teikimas dėl I. G. sulaikymo yra pagrįstas tik perspėjimu SIS 
dėl I. G. neįsileidimo, kuris nurodomas kaip vienintelis draudimo jam atvykti 
į Šengeno teritoriją neribotam laikui pagrindas. Tačiau darytina išvada, kad I. 
G., kaip nepageidaujamo asmens Lietuvos Respublikoje, statusas grindžiamas 
Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos sprendimu Nr. 15/5-
9-207 ir 2003 m. liepos 30 d. Migracijos departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos sprendimu Nr. 15/6-3-C-H-J-452 dėl pabėgėlio statuso Lietuvos 
Respublikoje nesuteikimo ir leidimo laikinai apsigyventi dėl humanitarinio 
pobūdžio priežasčių neišdavimo Azerbaidžano piliečiui I. G. bei jo išsiuntimo 
iš Lietuvos Respublikos į Azerbaidžano Respubliką. Pažymėtina, kad nors 
minėti sprendimai buvo priimti gan seniai, tai yra prieš šešerius ir penkerius 
metus, Trakų rajono apylinkės teismas, priimdamas sprendimą dėl sulaikymo 
ir iš esmės pripažindamas, kad I. G. Lietuvoje yra neteisėtai, nesikreipė į 
Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos su prašymu pateikti 
daugiau informacijos, susijusios su I. G. ir įrodančios, kad jo buvimas kelia 
realią, faktinę ir pakankamai didelę grėsmę pagrindiniam visuomenės 
interesui, net ir praėjus nemažam laiko tarpui nuo paskutinio išsiuntimo. Taip 
pat iš skundžiamo teismo sprendimo yra aišku, kad nebuvo atsižvelgta į tą 
faktą, kad I. G. žmona ir vaikai yra Lietuvos Respublikos piliečiai.

Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį taip pat ir į tai, kad nagrinėjant bylą 
pirmosios instancijos teisme, I. G. asmens tapatybė bei pilietybė buvo 
nustatyta, byloje, kaip jau buvo minėta, nėra jokių duomenų apie jo keliamą 
grėsmę valstybės saugumui ir viešajai tvarkai, jis teikė pagalbą nustatant jo 
teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje ir nustatant kitas reikšmingas aplinkybes, 
turėjo pragyvenimo lėšų ir gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, todėl, 
kaip Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pripažinęs, vien 
Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 113 straipsnio 1 dalies 2 punkte 
esančios aplinkybės formalus konstatavimas (neteisėtas buvimas Lietuvos 
Respublikoje), neatsižvelgus į būtinybę riboti užsieniečio judėjimo laisvę, 



98

I. Administracinių teismų praktika

negali nulemti skundžiamo sprendimo pagrįstumo. Atsižvelgiant į tai, 
kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad I. G. sulaikymas esamomis 
aplinkybėmis nelaikytinas proporcinga priemone, o skundžiamas teismo 
sprendimas negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu.

Dėl visumos nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad I. 
G. sulaikymas, neišsiaiškinus jo, kaip trečiosios šalies piliečio ar kaip asmens, 
besinaudojančio Bendrijos laisvo judėjimo teise reglamento 562/2006 prasme, 
statuso, neišreikalavus ir neįvertinus informacijos, įrodančios, kad jo buvimas 
kelia realią, faktinę ir pakankamai didelę grėsmę pagrindiniam visuomenės 
interesui, nenustačius būtinybės apriboti I. G. judėjimo laisvę, negali būti 
pripažintas teisėtu ir pagrįstu.

Užsieniečių registracijos centro 2008 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu 
Nr. 31-2 I. G. buvo įpareigotas išvykti iš Lietuvos Respublikos į Austrijos 
Respubliką per vieną dieną. Pažymėtina, kad I. G. šiuo metu nėra Lietuvos 
Respublikos teritorijoje ir 2008 m. rugpjūčio 3 d. Trakų rajono apylinkės 
teismo sprendimas dėl I. G. sulaikymo bei patalpinimo į Užsieniečių 
registracijos centrą bei jo judėjimo laisvės apribojimo neturi jokių teisinių 
pasekmių pačiam I. G.

Atsižvelgdama į tai, kad I. G. šiuo metu nėra suimtas ir vadovaudamasi 
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 117 
straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija 

n u s p r e n d ž i a :

Apelianto atstovės apeliacinį skundą patenkinti, Trakų rajono apylinkės 
teismo 2008 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą dėl I. G. sulaikymo iki 2008 m. 
spalio 1 d. ir patalpinimo į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus 
reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centrą, apribojant jo judėjimo 
laisvę, panaikinti.

Sprendimas neskundžiamas.
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3.2. Dėl konkurencijos teisinių santykių

3.2.1. Dėl Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijos procesinių 

konkurencijos teisės normų santykio

Dėl Konkurencijos tarybos nutarime įtvirtintos konfi dencialumo sąlygos 

teisinės reikšmės

Dėl teisės neduoti parodymų prieš save apimties konkurencijos teisėje

Dėl Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje numatytos 

informavimo pareigos turinio ir apimties

Dėl Konkurencijos tarybos pareigūnų teisinio statuso bylų nagrinėjimo 

Konkurencijos tarybos posėdyje metu ir proceso dalyvių teisės užduoti 

jiems klausimus

Dėl skirtumų tarp pranešimo apie atliktą tyrimą ir galutinio 

Konkurencijos tarybos nutarimo teisinio kvalifi kavimo 

Dėl Reglamente Nr. 1/2003 numatytos nacionalinių konkurencijos 

institucijų pareigos informuoti Komisiją apie priimtus sprendimus 

poveikio subjektinėms tiriamų ūkio subjektų teisėms

Dėl ribotos teismo diskrecijos vertinti Konkurencijos tarybos atliktų 

sudėtingų ekonominio pobūdžio tyrimų išvadas ir dėl atitinkamos 

rinkos apibrėžimo priskyrimo minėtų sudėtingų tyrimų kategorijai

Europos Sąjungos valstybių narių procesinės normos konkurencijos teisės 
įgyvendinimo srityje nėra harmonizuotos. Todėl Lietuvos Respublikoje galioja 
joje priimti nacionaliniai teisės aktai, be kita ko, reglamentuojantys Lietuvos 
Respublikos konkurencijos tarybos vykdomas Konkurencijos įstatymo ir 
Europos Bendrijos steigimo sutarties pažeidimų tyrimo procedūras. Tačiau, 
siekiant kiek galima labiau suderinti Lietuvos Respublikos ir ES konkurencijos 
santykius reglamentuojančias teisės normas, kaip tai numatyta Konkurencijos 
įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje, ir užtikrinti tinkamą šių normų taikymą Lietuvos 
Respublikoje, reikia atsižvelgti ir į EB teisėje galiojančias procesines konkurencijos 
teisės taisykles. Remiantis EB sutarties 10 straipsniu, negalima taikyti tokių 
nacionalinių procesinių normų, kurios EB sutarties 81 ir 82 straipsnių taikymą 
labai apsunkintų arba padarytų praktiškai neįmanomu (veiksmingumo 
reikalavimas), ir taikyti mažiau palankias procesines normas, nei taikomos 
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nacionalinių konkurencijos normų pažeidimų atvejais (lygiavertiškumo 
reikalavimas). Atliekant tyrimą dėl galimo EB konkurencijos teisės pažeidimo ir 
nagrinėjant tokią bylą Konkurencijos taryboje, būtina laikytis bendrųjų EB teisės 
principų, o taip pat ir EB teisės sistemoje pripažįstamų tiriamų ūkio subjektų 
pagrindinių teisių, ypač teisės būti išklausytam ir teisės į gynybą.

Tiek EB steigimo sutarties 82 straipsnio, tiek Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 
pažeidimas savo objektyviaisiais požymiais iš esmės nesiskiria. Abiem atvejais 
tiriamas piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Skiriasi tik tai, kad, 
taikant EB sutarties 82 straipsnį, būtina konstatuoti, jog piktnaudžiavimas 
dominuojančia padėtimi daro (gali daryti) reikšmingą poveikį prekybai tarp 
valstybių narių. Tačiau procedūrine prasme pažeidimu įtariamo ūkio subjekto 
padėtis nepasikeičia, nes tyrimas dėl EB steigimo sutarties 82 straipsnio 
atliekamas pagal Konkurencijos įstatymo nustatytą tyrimo procedūrą. 
Nepriklausomai nuo to, ar tiriamas ūkio subjektas žino apie tam tikro 
konkurencijos tarybos tyrimo išplėtimą dalimi dėl jo veiksmų atitikties EB 
sutarties 82 straipsniui, jis vis tiek yra įpareigotas glaudžiai bendradarbiauti 
su Konkurencijos taryba ir pateikti atsakymus į faktinio pobūdžio klausimus, 
susijusius su vykdomu tyrimu dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi.

Teisės neduoti parodymų prieš save apimtis konkurencijos teisės pažeidimo 
tyrimo procedūroje yra siauresnė negu baudžiamajame procese. Tiriamas 
ūkio subjektas negali atsisakyti suteikti informacijos motyvuodamas tuo, jog 
ji yra kaltinanti, t. y. gali būti naudojama konstatuojant konkurencijos teisės 
pažeidimą. Tačiau Konkurencijos taryba savo klausimais negali piktybiškai versti 
tiriamų ūkio subjektų pripažinti pažeidimo padarymą.

Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalis nustato Konkurencijos tarybos 
pareigūnų pareigą, prieš atliekant tyrimo veiksmus, pateikti atitinkamą 
dokumentą, taip pat šio dokumento turinį. Tokios pareigos įtvirtinimu įstatyme 
siekiama suteikti tiriamiems ūkio subjektams, o taip pat kitiems tyrime 
dalyvaujantiems ūkio subjektams galimybę įsitikinti konkrečių Konkurencijos 
tarybos pareigūnų atliekamų tyrimo veiksmų teisėtumu, sužinoti savo 
bendradarbiavimo su Konkurencijos taryba pareigos apimtį bei Konkurencijos 
įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodytų veiksmų įvykdymo terminus. 
Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalis taikytina ne tik pažeidimu įtariamo 
ūkio subjekto, bet ir kitų su tyrimu susijusių ūkio subjektų atžvilgiu. Todėl 
Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje nurodytos informacijos nepateikimas 
arba neišsamus pateikimas gali pažeisti tik konkretaus ūkio subjekto, dėl kurio 
atliekami Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai, teises.
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Nepaisant to, jog Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje yra įtvirtinta 
pareiga prieš atliekant tyrimo veiksmus pateikti atitinkamą dokumentą, tai 
jokiu būdu nereiškia, kad Konkurencijos tarybos pareigūnai privalo kiekvieną 
kartą pateikti atitinkamą Konkurencijos tarybos nutarimą, kuriuo remiantis 
jos pareigūnai vykdys atskirus tyrimo veiksmus. Konkurencijos įstatymo 26 
straipsnio 4 dalyje aiškiai numatyta, jog tam, kad ūkio subjektas galėtų įsitikinti 
Konkurencijos tarybos pareigūnų atliekamų veiksmų teisėtumu, pakanka 
pateikti dokumentą, kuriame išvardijami atitinkamų Konkurencijos tarybos 
pareigūnų įgaliojimai, atliekamo tyrimo tikslai ir terminai. Konkurencijos tarybos 
pareigūnų įgaliojimai pirmiausiai atskleidžiami, nurodant atitinkamą teisinį 
pagrindą, kuriuo remiantis šie pareigūnai įgyja teisę vykdyti tyrimo veiksmus. 
Nurodant tyrimo tikslą, pakanka paminėti, kad vykdomas vieno ar kito ūkio 
subjekto veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo ar EB sutarties nuostatoms 
tyrimas. Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje nurodyti terminai – tai 
Konkurencijos tarybos pareigūnų Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje 
numatytų veiksmų vykdymo terminai. Taigi Konkurencijos tarybos pareigūnai, 
atliekantys Konkurencijos įstatymo ir EB sutarties 81 ar 82 straipsnio pažeidimo 
tyrimą, visuomet turėtų laikytis Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 
reikalavimų ir kiekvieną kartą, prieš atliekant atskirus to paties straipsnio 
pirmojoje dalyje nurodytus veiksmus, pateikti atitinkamiems ūkio subjektams 
Konkurencijos tarybos išduotą dokumentą, trumpai atskleidžiantį jos pareigūnų 
įgaliojimus (atliekamų veiksmų teisinį pagrindą), tyrimo tikslą ir veiksmų 
įvykdymo terminus.

Konkurencijos tarybos nutarimų konfi dencialumas nenulemia to, kad 
Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai negalės vykdyti Konkurencijos įstatymo 
26 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos pareigos. Tai reiškia, jog konfi dencialumo 
sąlygos negalima tapatinti su Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje 
nurodyta informavimo pareiga.

Konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimą atlikęs Konkurencijos tarybos 
pareigūnas nelaikytinas bylų dėl konkurenciją ribojančių veiksmų nagrinėjimo 
proceso Konkurencijos taryboje dalyviu Konkurencijos įstatymo penktojo skirsnio 
prasme. Todėl, atsižvelgiant į Konkurencijos tarybos darbo reglamento 91 punktą, 
proceso dalyviai neturi teisės užduoti jam klausimų bylos nagrinėjimo metu. 
Tačiau posėdžio pirmininkas, kai jis mano, jog tai yra būtina, norint pašalinti 
kilusius neaiškumus, gali leisti proceso dalyviams užduoti klausimus tyrimą 
atlikusiam Konkurencijos tarybos pareigūnui. Bylų nagrinėjimas Konkurencijos 
tarybos posėdyje yra administracinė procedūra, kurios pagrindinis tikslas – 
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išklausyti pažeidimo padarymu įtariamų ir nuo tokių pažeidimų nukentėjusių 
ūkio subjektų nuomonę dėl atlikto tyrimo išvadų. Bylos, nagrinėjamos 
Konkurencijos taryboje, proceso dalyviai neturi tokių teisių, kokias turi teisminio 
proceso dalyviai. Tik teisminiame procese Konkurencijos taryba tampa lygiateise 
proceso šalimi, kurios atstovams gali būti užduodami su byla susiję klausimai.

Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta norma nereikalauja, 
kad Konkurencijos taryba galutiniame nutarime perrašytų pranešimą apie 
atliktą tyrimą. Konkurencijos taryba turi tik remtis pranešime pateiktomis 
pagrindinėmis tyrimo išvadomis ir faktinėmis aplinkybėmis. Minėtos normos 
pagrindinis tikslas yra informuoti konkurencijos teisės pažeidimo padarymu 
įtariamą ūkio subjektą, dėl kokio konkretaus pažeidimo padarymo jis yra 
įtariamas ir kokiais įrodymais šis įtarimas grindžiamas, taip suteikiant jam 
galimybę apsiginti, prieš Konkurencijos tarybai priimant galutinį nutarimą. Todėl 
Konkurencijos tarybos pranešimas apie atliktą tyrimą savo turiniu neturi būti 
visais atvejais identiškas galutiniam Konkurencijos tarybos nutarimui ir gali būti 
pakeistas, pasikeitus vertinimui, kurį atlieka Konkurencijos taryba, kaip kolegiali 
institucija, remdamasi paaiškinimais ir pastabomis, kurias jai pateikė proceso 
dalyviai, bei papildytas kitomis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių 
pareiškėjas galėjo duoti savo paaiškinimus. Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 
3 dalį aiškinant priešingai, būtų pažeisti Konkurencijos tarybos, kaip kolegialios 
institucijos, ir jos administracijos funkcijų atribojimo principai, o kartu prarastų 
reikšmę konkurencijos teisės pažeidimų nagrinėjimo proceso skirstymas į dvi 
savarankiškas tyrimo ir bylų nagrinėjimo stadijas.

Nepaisant to, jog pagal EB steigimo sutarties 249 straipsnio 2 dalį, Reglamentas 
Nr. 1/2003 yra visuotinai privalomas ir tiesiogiai taikomas teisės aktas, 
šio reglamento 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtintomis nuostatomis privatūs 
asmenys remtis negali, nes jos jiems nesuteikia jokių teisių ar pareigų. Jau 
pačiame reglamente įtvirtintas 11 straipsnio pavadinimas „Komisijos ir 
valstybių narių institucijų bendradarbiavimas“ ir IV skyriaus pavadinimas 
„Bendradarbiavimas“, o taip pat minėto straipsnio nuostatų turinys leidžia 
daryti išvadą, jog šios nuostatos reglamentuoja tik į Europos konkurencijos 
tinklą susijungusių valstybių narių konkurencijos institucijų ir Europos Bendrijų 
Komisijos bendradarbiavimą. Tokią išvadą patvirtina ir Komisijos pranešimo 
dėl bendradarbiavimo konkurencijos institucijų tinkle (Nr. 2004/C101/03) 4 
punktas, kuriame pažymėta, jog konsultacijos ir keitimasis informacija Europos 
konkurencijos tinklo viduje yra valstybių institucijų, atsakingų už konkurencijos 
įstatymų įgyvendinimą, reikalas ir nekeičia jokių teisių ar pareigų, kylančių iš 
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įmonėms taikomos Bendrijos ar nacionalinės teisės. Kiekviena konkurencijos 
institucija lieka visiškai atsakinga už tai, kad kiekviena jų turima byla būtų 
tinkamai nagrinėjama.

Nors teismas paprastai turi išsamiai įvertinti Konkurencijos įstatymo 9 
straipsnio ir EB steigimo sutarties 82 straipsnio taikymo sąlygas, vertindamas 
Konkurencijos tarybos atliktų sudėtingų ekonominio pobūdžio tyrimų išvadas, 
teismas turi patikrinti tik tai, ar Konkurencijos taryba laikėsi procedūrinių 
taisyklių, ar visos išvados buvo motyvuotos, ar nebuvo iškraipytos faktinės 
bylos aplinkybės, ar nebuvo padaryta akivaizdi vertinimo klaida, ir ar nebuvo 
piktnaudžiauta įgaliojimais. Kadangi atitinkamos rinkos apibrėžimas yra 
sudėtingas ekonominio pobūdžio tyrimas, su tuo susijusios Konkurencijos 
tarybos išvados turi būti tikrinamos iš esmės tik pagal minėtus aspektus, giliau 
neanalizuojant su atitinkama rinka susijusių konkrečių materialinio pobūdžio 
išvadų teisingumo ar pagrįstumo.

Administracinė byla Nr. A248 - 715/2008
Procesinio sprendimo kategorija 7.3

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2008 m. gruodžio 8 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) 
ir Ričardo Piličiausko,
sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,
dalyvaujant pareiškėjo atstovams advokatams Šarūnui Keserauskui, Jauniui 
Gumbiui, Mariui Juoniui,
atsakovo atstovui Elonui Šatui, 

uždarame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal atsakovo Konkurencijos tarybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 28 d. sprendimo 
administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Mažeikių 
naft a“ skundą atsakovui Konkurencijos tarybai, dalyvaujant tretiesiems 
suinteresuotiems asmenims LR Vyriausybei, uždarajai akcinei bendrovei 
„Skulas“, KB „Tiltoilas“, dėl nutarimų panaikinimo.
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Teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą 
ir prašė: 1) panaikinti 2005 m. kovo 7 d. Konkurencijos tarybos nutarimą Nr. 
1S-27 „Dėl tyrimo „Dėl AB „Mažeikių naft a“ veiksmų atitikties Konkurencijos 
įstatymo 5 ir 9 straipsniams“ papildymo ir termino pratęsimo“, taip pat 
pripažinti visus Konkurencijos tarybos veiksmus, padarytus 2005 m. kovo 7 
d. nutarimo Nr. 1S-27 pagrindu, neteisėtais, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, 
šiuos veiksmus: Konkurencijos tarybos atliekamo tyrimo pratęsimą, 
Konkurencijos tarybos atliktą AB „Mažeikių naft a“ prekybos namai ir 
kitų susijusių su tyrimu bendrovių atsakingų darbuotojų apklausą, atliktą 
informacijos paklausimą ir susirašinėjimą su AB „Mažeikių naft a“ ir UAB 
„Mažeikių naft a“ prekybos namai, informacijos paklausimą ir susirašinėjimą 
su kitomis su tyrimu susijusiomis bendrovėmis, informacijos paklausimą ir 
susirašinėjimą su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis, informacijos 
paklausimą ir susirašinėjimą su užsienio šalių institucijomis, Konkurencijos 
tarybos skleidimą informacijos apie AB „Mažeikių naft a“ tyrimo detales, 
atlikto tyrimo baigimą ir pranešimą apie bylos nagrinėjimą Konkurencijos 
tarybos posėdyje ir bylos baigimą; 2) panaikinti Konkurencijos tarybos 2005 
m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 2S-16 „Dėl AB „Mažeikių naft a“ veiksmų 
atitikties Konkurencijos įstatymo 5 ir 9 straipsniams ir Europos Bendrijos 
steigimo sutarties 82 straipsniui“ (toliau – ir Nutarimas) pirmą, antrą ir 
trečią punktus. Taip pat pareiškėjas prašė priteisti iš Konkurencijos tarybos 
sumokėtą žyminį mokestį ir kitas teismo išlaidas.

Pareiškėjas, ginčydamas atsakovo 2005 m. kovo 7 d. nutarimą Nr. 1S-
27, paaiškino, kad šis nutarimas prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, 
priimdamas tokį nutarimą, atsakovas peržengė savo kompetencijos ribas, 
nutarimas nemotyvuotas. Kadangi atsakovas neinformavo pareiškėjo apie 
pradėtą tyrimą dėl jo veiksmų atitikimo EB steigimo sutarties 82 straipsniui, 
pareiškėjas neturėjo galimybės tyrimo metu pateikti savo argumentų šiuo 
klausimu bei nebuvo užtikrintos kitos jo teisės, taigi, buvo pažeista jo teisė 
būti išklausytam. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas, priimdamas 2005 m. 
kovo 7 d. nutarimą Nr. 1S-27, paskelbė jį konfi dencialiu ir taip pažeidė 
Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalį, taip pat užkirto galimybę 
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pasinaudoti Konkurencijos įstatymo 27 straipsnyje numatyta teise apskųsti 
pareigūnų veiksmus. Atsakovas, pradėdamas konfi dencialų tyrimą, pažeidė 
proporcingumo principą, o, be to, šiuo atveju nebuvo net ir faktinio pagrindo 
skelbti tyrimą konfi dencialiu. Konkurencijos įstatymas apskritai nenumato, 
kad atsakovo nutarimai gali būti slapti, todėl nutarimas turėjo būti viešas. 
Skundžiamu konfi dencialiu nutarimu yra pažeista teisė į gynybą bei teisė 
neduoti parodymų prieš save. Be to, atsakovas, skundžiamo nutarimo 
pagrindu atlikęs tyrimą ir informavęs apie jį visuomenę, neteisėtai paskleidė 
informaciją apie pareiškėją. Taip pat pareiškėjas paaiškino, kad Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. liepos 28 d. sprendimu pripažino 
Konkurencijos tarybos darbo reglamento (toliau – ir Reglamentas) 36 punkto 
nuostatą „išskyrus atvejus, kai nutarimo paskelbimas gali pakenkti tyrimo 
eigai ir turi būti laikomas konfi dencialiu“ ir 96 punkto nuostatą „išskyrus tuos 
atvejus, kai nutarimo viešas paskelbimas gali pakenkti Konkurencijos taryboje 
atliekamo tyrimo eigai. Tokiu atveju jis gali būti laikomas konfi dencialiu 
tol, kol išnyks grėsmė tyrimo eigai“ prieštaraujančiomis Konkurencijos 
įstatymo 20 straipsnio 6 daliai. Nurodytos Reglamento nuostatos yra esminės 
sprendžiant, ar ginčijamas atsakovo 2005 m. kovo 7 d. nutarimas bei jo 
pagrindu atlikti atsakovo veiksmai yra teisėti.

Ginčydamas atsakovo 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 2S-16, 
pareiškėjas paaiškino, kad 2005 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. 1S-27 atsakovas 
papildė 2004 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 1S-119 pradėtą tyrimą dalimi dėl 
pareiškėjo veiksmų atitikties EB steigimo sutarties 82 straipsniui, tačiau 
jame nurodyta, kad jis konfi dencialus, todėl pareiškėjas nebuvo informuotas 
apie tyrimo apimties išplėtimą. Kadangi tyrimo ir galimų kaltinimų apimtis 
turėjo esminę reikšmę, pareiškėjui formuluojant savo poziciją bei pasirenkant 
gynybinę taktiką, atsakovas, konfi dencialiai atlikęs tyrimą, pažeidė teisės aktų 
nuostatas ir jo teises. Atsakovo pareigūnai, prieš atlikdami tyrimo veiksmus, 
nepranešė apie tikslą ištirti, ar pareiškėjas nepažeidžia EB steigimo sutarties 
82 straipsnio, ir taip užkirto galimybę būti išklausytam ir duoti paaiškinimus 
dėl tariamo EB steigimo sutarties 82 straipsnio pažeidimo. Sprendimas 
priimti konfi dencialų nutarimą ir jo pagrindu surinkti įrodymai yra neteisėti 
bei pažeidžia teisę į teisingą procesą, kas apima ir tokius aspektus, kaip teisę 
susipažinti su visa bylos medžiaga, teisę neduoti parodymų prieš save, o 
veiksmai, kai pareigūnai, informuodami visuomenę apie tyrimą, pateikia 
formuluotes apie kaltumą ir/ar įrodytą pažeidimą, kol dar nėra priimtas 
sprendimas, neatitinka nekaltumo prezumpcijos principo. Be to, pareiškėjas, 
manydamas, kad tyrimas atliekamas tik dėl Konkurencijos įstatymo 5 ir 9 
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straipsnių pažeidimo, negalėjo tinkamai dalyvauti procese, gindamas savo 
teises. Nežinodamas, kuo yra kaltinamas, pareiškėjas buvo priverstas pateikti 
informaciją, kuria vėliau tiesiogiai remiamasi skundžiamame nutarime. 
Atsakovo pareigūnai asmenų apklausų nefi ksavo apklausų protokoluose; 
apklausų metu daryti garso įrašai yra nekokybiški, jų neįmanoma klausytis 
standartine programine įranga; pareigūnai apklausų metu netinkamai 
formulavo klausimus (uždavinėjo menamus klausimus), o tyrimo medžiaga 
buvo netvarkinga ir neatitiko minimalių bylos tvarkymui taikytinų 
reikalavimų. Pareiškėjas taip pat paaiškino, kad bylos nagrinėjimo metu buvo 
padaryti procesiniai pažeidimai: pareiškėjui buvo uždrausta daryti garso 
įrašą, uždrausta užduoti klausimus Konkurencijos tarybos pareigūnams, 
skundžiamas nutarimas buvo grindžiamas naujais argumentais, kurių nebuvo 
Pranešime apie atliktą tyrimą, tuo nesuteikiant galimybės pateikti argumentų 
dėl naujai pareikštų įtarimų. Taip pat atsakovas, internete paskelbdamas 
nutarimą, atskleidė pareiškėjo komercines paslaptis, nors buvo prašoma 
viešai neskelbti nutarimo įžanginės ir konstatuojamosios dalių, nes jose yra 
komercinę paslaptį sudarančios informacijos. Pareiškėjas nurodė, kad buvo 
pažeistos įrodinėjimo taisyklės. Atsakovas, neteisėtai atlikdamas tyrimą pagal 
EB steigimo sutarties 82 straipsnį, rinko įrodymus bei duomenis, pažeisdamas 
įrodymų leistinumo principą, todėl tokie įrodymai turi būti pripažinti 
niekiniais ir negali būti naudojami išvadoms daryti. Taip pat atsakovas 
pažeidė įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisykles. Pareiškėjas nurodė, kad 
taip pat atsakovas neatsižvelgė į Reglamento Nr. 1/2003 11 straipsnio 4 dalį ir 
neinformavo Europos Komisijos apie numatomą priimti nutarimą ne vėliau 
kaip likus 30 dienų iki jo priėmimo.

Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas nutarime nukrypo nuo Pranešime 
pateikto prekės rinkos apibrėžimo. Pastarajame atitinkama rinka apibrėžiama 
kaip benzino ir kaip dyzelino rinka, o nutarime – kaip naft os produktų 
perdirbimo arba benzino pardavimų iš gamyklos ir naft os produktų 
perdirbimo arba dyzelino pardavimų iš gamyklos rinka. Atsakovo siūlomas 
prekės rinkos apibrėžimas yra „pardavimai iš gamyklos“, tačiau iš tiesų jis 
sujungia pardavimus dideliais kiekiais iš gamyklos (DDU pardavimai) su 
didmeniniais pardavimais (FOT pardavimai). Pardavimai dideliais kiekiais iš 
gamyklos (geležinkeliu ir laivais) ir didmeniniai pardavimai (autotransportu) 
sudaro dvi atskiras, viena po kitos sekančias rinkas, kadangi tenkina 
skirtingas paklausos kategorijas ir turi kitokią paskirtį bei naudojimo tikslą: 
pardavimai dideliais kiekiais iš gamyklos (DDU sąlygomis geležinkeliu, kai 
nemokami akcizo mokesčiai ir PVM) neatliekami galutiniams vartotojams, o 
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didmeniniai pardavimai (autotransportu, FOT sąlygomis, kai mokami akcizas 
ir PVM) yra pardavimai iš nuosavų arba nuomojamų sausumos terminalų 
perpardavinėtojams, mažmenininkams ar pramoniniams galutiniams 
vartotojams. Nutarime išdėstytas požiūris į prekės rinką prieštarauja 
Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 6 daliai, kadangi neteisingai apibrėžiama 
atitinkama prekės rinka ir nepripažįstami visi tiekimo grandinės lygmenys, 
t. y. nepripažįstama atskira didmeninių pardavimų autotransportu rinka. 
Pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalį, pardavimai DDU sąlygomis 
ir FOT sąlygomis turėtų būti laikomi atskiromis rinkomis, atsižvelgiant į 
produktų savybių skirtumus (vienu atveju parduodama dideliais kiekiais 
geležinkeliu, kitu – mažesniais kiekiais autotransportu), produkto naudojimo 
arba „paskirties“ skirtumus (dideliais kiekiais geležinkelio transportu 
parduodamo benzino paskirtis yra kitokia negu mažmenininkams vartojimui 
paduodamo benzino paskirtis) ir kainų skirtumus (absoliučios kainos, kaštai, 
mokesčiai, muitai ir pan.). Nors atsakovas, pateikdamas rinkos apbrėžimą, 
rėmėsi Europos Bendrijos praktika, tačiau apibrėžimas nėra grindžiamas BP/
Mobil byla, kurioje Europos Komisija aiškiai atskyrė naft os perdirbimo ir 
pardavimų iš gamyklos rinką nuo mažmeninės prekybos naft os produktais 
rinkos ir nemažmeninės prekybos naft os produktais rinkos. Nors Europos 
Komisija iš tiesų neseniai nagrinėtoje Preem/Skandinaviska byloje atkreipė 
dėmesį, kad nemažmeninės prekybos naft os produktais rinka ir pardavimų 
iš gamyklos rinka yra glaudžiai susijusios, tačiau nematė reikalo persvarstyti 
BP/Mobil byloje nurodyto šių dviejų rinkų atskyrimo. Be to, pareiškėjas 
konkuruoja su importu visose trijose Baltijos valstybėse, o Latvijoje ir Estijoje 
pats yra importuotojas, todėl importas turėtų būti laikomas alternatyviu 
tiekimo šaltiniu, kuris sudaro konkurencinį spaudimą. Taip pat pareiškėjas 
nurodė, kad atsakovas neteisingai taikė ir rėmėsi Europos Komisijos praktika 
naft os produktų pramonės srityje bei padarė neteisingą išvadą, kad skirtingos 
prekės rinkos negali būti išskiriamos, kai skiriasi tiekimo būdas. Europos 
Komisija byloje BP/Mobil pasisakė, jog „galima nustatyti šias veiklos rūšis: 
naft os perdirbimo lygmenyje – naft os perdirbimas ir pardavimai iš gamyklos 
<...>. Platinimo lygmenyje pasroviui nuo naft os perdirbimo – mažmeninė 
prekyba naft os produktais <...>, nemažmeninė prekyba naft os produktais 
<...> ir bitumo pardavimai“. Byloje Preem/Skandinaviska Europos Komisija 
patvirtino ankstesnį savo požiūrį, jog pardavimai iš gamyklos sudaro 
atskirą rinką nuo nemažmeninės prekybos naft os produktais rinkos. Pagal 
nusistovėjusią Europos Komisijos praktiką, atskiros prekės rinkos gali būti 
skiriamos net ir tais atvejais, kai iš esmės tiekiama ta pati prekė, jei skiriasi 
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prekės tiekimo būdas. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas neteisingai taikė ir 
Konkurencijos tarybos Paaiškinimus dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo, 
neteisingai vertino paklausos pakeičiamumą, neišskirdamas didmeninių 
pardavimų (FOT) rinkos, o bet koks prekės rinkos apibrėžimo netikslumas 
daro geografi nės rinkos apibrėžimą neteisingu.

Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas per siaurai apibrėžė geografi nę rinką, 
į ją įtraukdamas tik Baltijos valstybes, nes rinka turėtų būti apibrėžiama, 
įtraukiant alternatyvius benzino šaltinius Vakaruose (terminas apima bent 
jau Gdansko (Lenkijos), Mongstado (Norvegija), Porvoo (Suomija) bei 
Scanraff o (Švedija) naft os perdirbimo gamyklas ir Roterdamo likvidžią rinką) 
ir dyzelino šaltinius Rytuose (apima bent jau Jaroslavlio, Kyrišų, Maskvos, 
Mozyro, Novopolocko, Riazanės ir Permės naft os perdirbimo gamyklas) ir 
Vakaruose (iki 2004 m. gegužės 1 d. pateisinama siaura dyzelino rinka, kuri 
apima tik Lietuvą). Pareiškėjas nurodė, kad atsakovo išvada dėl geografi nės 
rinkos yra neteisėta, nes atsakovas netaikė privalomo SSNIP testo, nevertino 
to fakto, kad dyzelino rinką labai paveikė 15 procentų importo muito 
panaikinimas nuo 2004 m. gegužės 1 d., taip pat nemotyvuotai atsisakė remtis 
Europos Teisingumo Teismo, Europos Komisijos ir Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktika dėl geografi nės rinkos apibrėžimo, neatliko 
bendros konkurencijos, prekybos srautų analizės, neteisingai skaičiavo 
logistikos kaštus, neatsižvelgė į mažas pareiškėjo dyzelino rinkos dalis 
Latvijoje ir Estijoje, neišanalizavo pareiškėjo vykdomo eksporto (pvz., į 
JAV), nepagrįstai rėmėsi smulkiųjų didmenininkų importo galimybėmis, 
neatsižvelgdamas į stambiųjų didmenininkų padėtį, neišsamiai atliko 
saugojimo terminalų padėties analizę, neatsižvelgė į tai, kad benzino ir 
dyzelino kainų lygis paprastai neviršijo ES kainų vidurkio.

Pareiškėjas nurodė, kad nutarimo išvada dėl jo dominuojančios padėties 
yra paremta neteisingu atitinkamos rinkos apibrėžimu. Įrodinėjimo pareiga 
tenka atsakovui, kuris turi nustatyti, jog pareiškėjas užima dominuojančią 
padėtį pagal EB steigimo sutarties 82 straipsnį ir ši pareiga neperkeliama 
pareiškėjui vien dėl to, kad jo rinkos dalis viršija tam tikrą ribą, kaip teigiama 
nutarime. Nuoroda į Europos Bendrijos praktiką, kaip, pvz., byloje Hoff mann-
La Roche, yra klaidinanti. Europos Teisingumo Teismas AKZO byloje 
nurodė, kad pagal Europos Bendrijos teisę egzistuoja tik pradinė įrodinėjimo 
prezumpcija dėl dominavimo, kai ūkio subjekto užimama rinkos dalis yra 
didesnė kaip 50 procentų, o didelės rinkos dalys perkelia tik pareigą pateikti 
įrodymus. Pareiškėjas pateikė nutarime nurodytus faktus paneigiančią 
informaciją, todėl atsakovas privalo įrodyti, kad šios ūkio subjekto išvados 
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yra nepagrįstos. Europos Bendrijos teismai nuolat pabrėžia, jog pagrindinis 
kriterijus, vertinant dominuojančią padėtį, yra ūkio subjekto sugebėjimas 
veikti rinkoje nepriklausomai ir vien tai, kad pareiškėjas yra didelė įmonė, 
nereiškia, kad jis užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje – 
vienintelis lemiamas veiksnys yra rinkos jėgos panaudojimas toje rinkoje. 
Kriterijai, numatyti Paaiškinimuose dėl dominuojančios padėties nustatymo, 
į kuriuos reikia atsižvelgti, yra šie: rinkos dalys, įėjimo į rinką kliūtys, jų 
vertinimas, kiti veiksniai (pvz., ūkio subjekto elgesys, gera fi nansinė būklė), 
tačiau atsakovas išimtinai rėmėsi tik rinkos dalimis ir neatsižvelgė į pateiktus 
įrodymus dėl potencialios konkurencijos, atsveriamosios pirkėjų galios, 
perėjimo prie alternatyvių tiekimo šaltinių kaštų bei netikslumų atsakovo 
analizėje. Taigi atsakovas neatliko tinkamos dominuojančios padėties analizės 
pagal Paaiškinimus dėl dominuojančios padėties nustatymo.

Pareiškėjas nurodė, kad Nutarimo 5.1 dalyje formuluojamas 
kaltinimas, kad pareiškėjo taikoma ekonomiškai nepagrįsta nuolaidų 
sistema diskriminavo vienus ūkio subjektus (duomenys neskelbtini) kitų ūkio 
subjektų (duomenys neskelbtini), veikiančių toje pačioje mažmeninėje ir/
ar didmeninėje benzino/dyzelino pardavimo rinkoje, atžvilgiu. Pareiškėjas 
paaiškino, kad atsakovas turi įrodyti, jog panašaus pobūdžio sutartyse 
taikytos nevienodos (diskriminacinės) sąlygos atskiriems ūkio subjektams. 
Atsakovas padarė klaidingas išvadas apie kainodarą. Didžiausią konkurenciją 
pareiškėjo parduodamiems produktams sudaro importas, todėl kainos 
nustatomos (duomenys neskelbtini). Pareiškėjas nurodė, kad jo kainodara 
sudaryta (duomenys neskelbtini). Pareiškėjo taikytos nuolaidos nebuvo 
diskriminacinės, o pirkėjų grupių išskyrimas buvo ekonomiškai pagrįstas 
- trys didžiausi pirkėjai (duomenys neskelbtini) 2002-2004 metais pirko 
daugiau kaip du trečdalius viso pagaminto benzino ir žymiai mažesnius 
kiekius pirkusiems subjektams, pati savaime negali būti per didelių ar 
nepagrįstų nuolaidų įrodymu. Nutarime pateikti kaltinimai dėl per didelio 
kainų ir nuolaidų skirtumo tarp pirmos ir antros grupės pirkėjų taip pat 
neteisingi – (duomenys neskelbtini). Nutarime klaidingai teigiama, kad 
skirtumas susidarė ir dėl to, kad taikytos skirtingos bazės (formulės) 
kainos apskaičiavimui. Be to, nuolaidas sąlygojo objektyvūs ekonominiai 
paskaičiavimai, sąlygoti (duomenys neskelbtini) perkamų didelių produktų 
kiekių. Nutarime nepagrįstas teiginys, kad didžiausias nuolaidas pareiškėjas 
teikia potencialiems importuotojams, t. y. tik (duomenys neskelbtini), taip pat 
nepagrįstai nurodoma, kad pareiškėjas, piktnaudžiaudamas dominuojančia 
padėtimi, pirmai pirkėjų grupei priskyrė tik (duomenys neskelbtini), o kitiems 
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pirkėjams – (duomenys neskelbtini) – sudarė nevienodas konkurencines 
sąlygas pirkti virš 70 000 t benzino ar dyzelino, kadangi patekimas į pirmą 
benzino ar dyzelino pirkėjų grupę priklausė nuo objektyvaus ir viešai 
paskelbto kriterijaus – virš 70 000 t benzino ar dyzelino kiekio įsigijimo – 
patenkinimo. Nutarime remtasi kelių ūkio subjektų pateikta informacija, 
kuri vertintina kaip mažesniųjų pirkėjų emocinio pobūdžio pamąstymai, 
be to, atsakymai apie galimybes pirkti didesnį nei 70 000 tonų kiekį naft os 
produktų yra sąlyginiai, o pripažinti, kad ūkio subjektas galėjo įsigyti tokį 
kiekį naft os produktų, galima tik jei jis tai galėjo padaryti protingomis, 
rinkos realijas atitinkančiomis sąlygomis. Be to, klausimyne atsakovas 
neteisingai suformulavo klausimus – buvo klausiama apie galimybes įsigyti 
virš 70 000 t naft os produktų, t. y. bendrą kiekį, tuo tarpu pareiškėjo nuolaidų 
sistema rėmėsi principu, kad (duomenys neskelbtini). Nutarime atsakovas 
rėmėsi pareiškėjo ir KB „Tiltoilas“ korespondencijos analize, tačiau KB 
„Tiltoilas“ raštus reikėtų vertinti ne kaip jo teisiškai įpareigojantį pasiūlymą 
įsigyti virš 70 000 t benzino ir 70 000 t dyzelino, o kaip bendro pobūdžio 
pasiteiravimą apie kainodarą, kadangi KB „Tiltoilas“ suinteresuotumas 
pirkti didelį kiekį benzino ir dyzelino siejamas su daugeliu išlygų ir sąlygų. 
Pareiškėjui paprašius bendrovę pateikti dokumentus, patvirtinančius fi nansinį 
pajėgumą ir patikimumą, KB „Tiltoilas“ reikiamų dokumentų nepateikė ir 
toliau derybų nebetęsė. Taip pat, pareiškėjo nuomone, atsakovas neteisingai 
interpretavo Portuguese Airports bylą, kadangi ši byla susijusi su situacija, kai 
valstybinio monopolio saugomas tiekėjas bandė apsaugoti nacionalinius ūkio 
subjektus, pažeisdamas kitų operatorių, veikiančių kitose valstybėse narėse, 
interesus. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas siekia apginti mažesnius pirkėjus, 
neatsižvelgdamas į tai, kad aplinkybė, jog jie neimportuoja, nėra susijusi su 
pareiškėjo ribojimais – neimportavimo faktas reiškia, kad pareiškėjo siūlomos 
kainos yra mažesnės ir naudingesnės, lyginant su kaštais importuojant. Taip 
pat atsakovas nepagrįstai nurodė skaidrumo nebuvimą, kadangi skaidrios 
ir visiems prieinamos kainodaros buvimas laikomas neigiamu ir neteisėtu 
aspektu konkurencijos teisės prasme, o cituotose Michelin ir Irish Sugar bylose 
neigiamai vertinamas skaidrumo trūkumas konkretaus pirkėjo atžvilgiu, 
tačiau ne kaip piktnaudžiavimas savaime. Taip pat pareiškėjas nurodė, 
kad atsakovas nepagrindė, jog sutartys su pirkėjais, kurie gavo didesnes 
nuolaidas, buvo panašaus pobūdžio kaip sutartys su kitais pirkėjais, tuo tarpu 
turėtų būti išanalizuoti tokie sutarčių panašumai/skirtumai, kaip produkto 
pristatymo sąlygos, sutarčių rūšys (terminuotos, vienkartiniai sandoriai) 
ir kt., o pagrindinis veiksnys, skiriantis šias konkrečias sutartis – tai pirkėjų 
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įsigyjami produkto kiekiai. Komerciniu požiūriu, yra teisėta ir nereiškia 
piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, kai žemesnės kainos (didesnės 
nuolaidos) taikomos pirkėjams, kurie perka žymiai didesnius kiekius, 
lyginant su pirkėjais, perkančiais mažiau. Taip pat atsakovas nutarime lygino 
pareiškėjo pasiūlymą KB „Tiltoilas“ ir suderėtą kainą (duomenys neskelbtini) 
ir neatsižvelgė į tai, kad Baltijos šalyse veikiančios (duomenys neskelbtini) 
bendrovės 2004 m. įsipareigojo įsigyti 184 000 t benzino ir 175 000 t 
dyzelino, o pati (duomenys neskelbtini) – 120 000 t benzino ir dyzelino, kas 
žymiai viršydavo KB „Tiltoilas“ pirkimus 2002 m. ir 2003 m. Nors nutarime 
AB „Mažeikių naft a“ traktuojama kaip vienas ūkio subjektas su visomis jos 
dukterinėmis įmonėmis, tačiau tie patys standartai netaikomi (duomenys 
neskelbtini). Taigi UAB (duomenys neskelbtini) ir KB „Tiltoilas“ sudaromos 
sutartys negali būti laikomos panašaus pobūdžio, nes skyrėsi perkamos 
produkcijos kiekiai, taip pat kiti sandorių parametrai – atsiskaitymo 
terminai, pristatymo sąlygos ir kt.. Pareiškėjas nurodė, kad nutarime iš viso 
nenagrinėjama, ar tariamas Konkurencijos įstatymo pažeidimas galėjo 
sudaryti skirtingas konkurencijos sąlygas.

Pareiškėjas nurodė, kad nutarime išdėstytas teiginys, jog jis vertė 
ūkio subjektus pasirašyti metų trukmės lojalumo, nekonkuravimo sutartis, 
pagal kurias buvo tenkinamas beveik visas klientų metinis naft os produktų 
poreikis, yra nepagrįstas ir neteisėtas, o kritika dėl sutarčių, įtvirtinančių 
reikalavimą (duomenys neskelbtini), prieštarauja teisės aktams ir teismų 
praktikai. Sutartinės nuostatos (duomenys neskelbtini) nereiškia nei numatomų 
planinių nuolaidų sutartyse įtvirtinimo, nei klientų vertimo pirkti tam tikrą 
prekės kiekį, dėl ko galėtų būti skatinamas lojalumas. Pareiškėjo sutartys 
pagal verslo standartus vertintinos kaip trumpalaikės, neturinčios išimtinumo 
(konkurentų išstūmimo iš rinkos) požymio. Be to, pranešime nebuvo jokių 
išvadų dėl (duomenys neskelbtini) nuolaidų, todėl šiuo aspektu buvo pažeista 
pareiškėjo teisė į gynybą. Atsakovas neteisingai aiškino EB steigimo sutarties 
82 straipsnį bei praktiką dėl (duomenys neskelbtini) nuolaidų. (duomenys 
neskelbtini). Vienintelis tokių sutarčių prievartos elementas – (duomenys 
neskelbtini), tačiau konkurencijos teisėje tai nėra draudžiama. Klientai 
nuolaidas gavo priklausomai nuo pirktų produktų kiekių, taigi, visos 
nuolaidos buvo kiekybinės (apimties) nuolaidos. Taip pat sutartyse nėra 
numatytas išimtinumo reikalavimas, yra įtrauktos nuostatos dėl sutarties 
nutraukimo, sutartys buvo trumpalaikės, o numatytos kompensacijos kyla 
iš sutarčių teisės (pareiga mokėti kompensaciją dėl sutarties pažeidimo). 
Byloje esantys įrodymai nepatvirtina pareiškėjo ketinimo priversti klientus 
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pirkti minimalius kiekius, kadangi (duomenys neskelbtini). Neįmanoma siūlyti 
kainų abstrakčiai, nenurodant konkrečių kiekių. Taigi akivaizdu, kad sutarčių 
tikslas buvo turėti galimybę prognozuoti apimtis, o ne versti pirkti tam tikrus 
kiekius. Atsakovas neįvertino šių pareiškėjo sutarčių bruožų: (duomenys 
neskelbtini).

Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas objektyviai neįvertino pateiktų 
įrodymų dėl taikomos kainodaros (duomenys neskelbtini). Taip pat pareiškėjas 
nurodė, kad (duomenys neskelbtini), o Europos Teisingumo Teismas yra 
nustatęs, kad „veiksmai nebus laikomi piktnaudžiavimu, nebent dominuojanti 
įmonė naudojasi metodais, kurie skiriasi nuo metodų, egzistuojančių 
normalioje konkurencijoje“.

Pareiškėjas nurodė, kad neįrodyti kaltinimai paralelinės prekybos 
apribojimu. Sutarties su (duomenys neskelbtini) sąlygose buvo paprasčiausiai 
teigiama, kad (duomenys neskelbtini). Pareiškėjas nekontroliuoja savo produktų 
reeksportavimo. Be to, įrodymai, kuriais paremtas kaltinimas paralelinės 
prekybos apribojimu, siejami su dviem sutartimis, kurios buvo pasirašytos 2003 
metais su (duomenys neskelbtini) ir baigėsi atitinkamai 2003 m. lapkričio 10 d. 
ir 2003 m. gruodžio 31 d., todėl kaltinimai piktnaudžiavimu pagal EB steigimo 
sutarties 82 straipsnį negali būti pagrįsti anksčiau nei 2004 m. gegužės 1 d. 
atliktais veiksmais. Nutarime nebuvo tinkamai įrodyta, kad pareiškėjas ketino 
padalinti nacionalines rinkas. Pagal EB teisę, teritorinė kainų diskriminacija 
neįmanoma, jeigu produktą galima perparduoti, o pareiškėjas netaikė jokių 
apribojimų. Taip pat atsakovas negalėjo nustatyti, kad kainų skirtumai buvo 
diskriminaciniai, kadangi jis nenustatė, jog sutartys buvo lygiavertės ar 
panašaus pobūdžio, o prekybos sąlygų skirtumai Baltijos valstybėse reiškia, kad 
visais atvejais sandoriai Lietuvoje, palyginti su sandoriais Latvijoje ar Estijoje, 
nebuvo tokie patys (duomenys neskelbtini). Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, 
kad buvo padalintos nacionalinės rinkos, o nustatytas diskriminavimas 
teritoriniu pagrindu prieštarauja atsakovo pateiktam geografi nės (Baltijos 
valstybių) rinkos apibrėžimui. Jei Baltijos valstybės sudaro vieną rinką, tokioje 
bendroje rinkoje diskriminavimas negalimas.

Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas, konstatuodamas Konkurencijos 
įstatymo 9 straipsnio 3 punkto pažeidimą (kad 2003-2004 metais pareiškėjas 
piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, taikydamas diskriminacines dyzelino 
„Ventus“ pardavimo kainas toje pačioje mažmeninėje ir/ar didmeninėje 
prekybos naft os produktais rinkoje veikiančioms bendrovėms) neįrodė 
būtinų trijų elementų, t. y. neįrodė, kad pareiškėjas yra dominuojantis 
ūkio subjektas, kad nagrinėjamos sutartys buvo panašaus pobūdžio ir kad 
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pareiškėjas sudarė skirtingas konkurencijos sąlygas. Nutarime nurodoma, 
kad aplinkybė, jog dyzelinas „Ventus“ buvo parduotas (duomenys neskelbtini), 
t. y. kaip kuro atsargos laivams, nėra reikšminga, nes tiek šioms įmonėms, 
tiek UAB (duomenys neskelbtini) parduodamas dyzelinas „Ventus“ pagal 
kokybės parametrus yra tas pats dyzelinas, be to, pareiškėjas parduodavo ne 
galutiniams vartotojams (laivams), o tarpininkams. Konkurencijos sąlygų, 
parduodant dyzeliną laivų bunkeriavimui, ir konkurencijos sąlygų, parduodant 
dyzeliną automobilių rinkai, skirtumai yra pakankami, kad kurą laivams būtų 
galima apibrėžti kaip atskirą rinką, skirtingą nuo automobilių varikliams skirto 
dyzelino rinkos. Laivų varikliams varyti yra naudojamas jūrinis gazolis, tačiau 
jie taip pat gali būti varomi ir automobiliams skirtu dyzelinu, tačiau jūrinis 
gazolis nėra tinkamas pakaitalas automobilių varikliams skirtam dyzelinui, 
jūrinis gazolis ir automobilių varikliams skirtas dyzelinas skiriasi savo tankiu, 
sieringumu, distiliavimo ypatumais, ir tai lemia skirtingą jų savikainą. Kadangi 
šioje rinkoje egzistuoja nors ir nedidelė, bet nuolatinė paklausa, pareiškėjas 
tiekia dyzeliną „Ventus“ šiai rinkai – jis parduodamas už tą kainą, už kurią 
realizuojamas jūrinio gazolio reikalavimus atitinkantis produktas. Pareiškėjo 
nuomone, kadangi teisės aktų nustatyta tvarka žymėtas dyzelinas (duomenys 
neskelbtini) buvo parduotas laivų bunkeriavimui, tokios sutartys negali būti 
laikomos savo pobūdžiu panašiomis į sutartis, sudarytas su automobilių kuru 
prekiaujančiomis (duomenys neskelbtini). Pareiškėjas nurodė, kad specialūs 
reikalavimai lemia ne kainos dydį, kaip tai pateikta skundžiamame nutarime, 
bet sąlygoja sutarčių skirtingumą bei suponuoja skirtingų rinkų buvimą, o 
nutarime nepagrįstai teigiama, kad laivų bunkeriavimui ir automobilių kurui 
parduodamas tas pats dyzelinas „Ventus“. Nuo akcizo atleidžiami laivų degalai 
turi būti pažymėti pagal Kurui, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo 
taisykles. Pareiškėjo laivų bunkeriavimui tiekiamas dyzelinas yra žymimas ir 
gali būti atskirtas nuo automobilių degalais prekiaujantiems didmenininkams 
ir mažmenininkams parduodamo dyzelino.

Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas nepagrįstai konstatavo Konkurencijos 
įstatymo 9 straipsnio 3 punkto pažeidimą, pasireiškusį tuo, kad pareiškėjas 
piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, diskriminuodamas UAB „Skulas“ 
kitų pirkėjų atžvilgiu, nes tik pastarajam pardavė dyzeliną pagal keturių 
mėnesių atkrautų kiekių vidurkį, o kitiems pirkėjams – didesnius kiekius. 
Pareiškėjas nurodė, kad nuo 2004 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Akcizų įstatymo 
25, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo 4 straipsnis gazolinams, jų 
pakaitalams ir priedams taikomą akcizo tarifą padidino nuo 860 iki 1 002 Lt
už toną, todėl iki įstatymo įsigaliojimo visoje rinkoje buvo ketinama įsigyti 
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kuo daugiau dyzelino su mažesniu akcizo tarifu ir dėl padidėjusios paklausos 
pareiškėjas nusprendė visus pirkėjus informuoti apie galimą dyzelino 
trūkumą. Nutarimo išvada remiasi prielaida, kad UAB „Skulas“ norėjo pirkti 
dyzelino iš pareiškėjo daugiau nei jai buvo parduota, tačiau neatsižvelgiama į 
tą aplinkybę, kad UAB „Skulas“ 2003 metais buvo parduota dyzelino daugiau 
nei priklausė pagal sutartį tarp šalių, be to, UAB „Skulas“ nepasinaudojo 
galimybe pirkti papildomą dyzelino kiekį autocisternomis. Pareiškėjas taip 
pat nurodė, kad nutarimo teiginys, kad pareiškėjas gavo 2,8 mln. papildomų 
grynųjų pajamų dėl arktinio dyzelino kaupimo ir akcizo pokyčio, nepagrįstas 
jokiais įrodymais.

Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas, atgaline data paskirdamas baudą už 
laikotarpį iki 2004 m. gegužės 1 d., pažeidė Administracinių teisės pažeidimo 
kodekso 8 straipsnį ir bendruosius Europos Bendrijos teisės principus. 
Atsakovas paskyrė baudą, remdamasis EB steigimo sutarties 82 straipsniu, 
tačiau nenurodė jokio EB steigimo sutarties 82 straipsnio pažeidimo, 
todėl baudos paskyrimas, nepateikiant pažeidimą pagrindžiančių išvadų, 
prieštarauja Konkurencijos įstatymo 40 straipsniui, EB steigimo sutarties 
82 straipsniui ir Reglamentui Nr. 1/2003. Taip pat atsakovas neįrodė, jog 
pareiškėjas tyčia ar dėl neatsargumo piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, 
taikė neteisingą metodologiją, nustatydamas pagrindinę baudos sumą ir 
bendrą baudos sumą, kurios prieštarauja ankstesnei Lietuvos ir Europos 
teismų sprendimų priėmimo praktikai, be to, nenurodoma, kaip buvo 
apskaičiuota 53 mln. Lt dydžio žala Lietuvos vartotojams, kuria remtasi 
apskaičiuojant 26,5 mln. Lt sumą. Pareiškėjo manymu, paskirta baudos suma 
yra pernelyg didelė ir neatitinka proporcingumo principo.

Pareiškėjas taip pat nurodė, kad 2006 m. gegužės 24 d. Latvijos 
Respublikos konkurencijos taryba priėmė sprendimą Nr. 47 „Dėl bylos tyrimo 
pabaigos“, kuriuo buvo baigta byla „Dėl galimų Konkurencijos įstatymo 13 
straipsnio pažeidimų SIA ,‚Mažeikių naft a“ Tirdzniecibas nams“ (Prekybos 
namai) veikloje“. Šio tyrimo, vykusio 7 mėnesius, metu Latvijos Respublikos 
konkurencijos taryba tyrė, ar AB „Mažeikių naft a“ (per savo dukterinę įmonę 
Latvijoje SIA „Mažeikių naft a“ Tirdzniecibas nams“) nepažeidė Latvijos 
Respublikos Konkurencijos įstatymo nuostatos, draudžiančios piktnaudžiauti 
dominuojančia padėtimi. Pareiškėjo nuomone, šiuo sprendimu paneigiama 
atsakovo pozicija dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo ir patvirtinamas 
pareiškėjo skunde pateiktas prekės ir geografi nės rinkos apibrėžimas. 
Latvijos Respublikos konkurencijos taryba tyrė AB „Mažeikių naft a“ veiklą, 
prekiaujant benzinu Latvijoje, ir savo nutarime išskyrė DDU tiekimų rinką ir 
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95E benzino FOT didmeninio tiekimo Latvijos klientams rinką, geografi nės 
rinkos ribos buvo apibrėžtos kaip Latvijos teritorija ir, atlikus tyrimą, buvo 
padaryta išvada, kad rinka yra konkurencinga ir AB „Mažeikių naft a“ joje 
nedominuoja.

Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.
Atsakovas nurodė, kad jo teisė nutarimui suteikti konfi dencialų statusą 

kyla iš Konkurencijos įstatymo nuostatų bei Konkurencijos tarybos darbo 
reglamento 36 punkto sisteminio aiškinimo. Priimant konfi dencialų nutarimą 
dėl tyrimo pradėjimo, siekiama apsaugoti įtariamo pažeidimo įrodymus 
nuo galimo sunaikinimo, kol bus atlikti Konkurencijos įstatyme nurodyti 
tyrimo veiksmai. Tyrimo eigoje paaiškėjus, kad tiriami pareiškėjo veiksmai 
gali daryti poveikį ES valstybių narių tarpusavio prekybai, atsakovui kilo 
pareiga taikyti EB steigimo sutarties 82 straipsnį, todėl pradėtas tyrimas buvo 
papildytas tyrimu dėl pareiškėjo veiksmų atitikties EB Steigimo sutarties 82 
straipsniui. Kadangi Reglamentas nustato, jog jis su atitinkamais pakeitimais 
taikomas Konkurencijos tarybai taikant Tarybos reglamentą EB Nr. 1/2003, 
nutarimas dėl tyrimo pradėjimo, taikant EB sutarties 82 straipsnį, gali būti 
laikomas konfi dencialiu, kai pažeidimu įtariamo ūkio subjekto informavimas 
gali pakenkti tyrimo eigai. Atsakovas nurodė, kad Konkurencijos įstatymas 
nenumato, jog apie priimtą nutarimą dėl tyrimo pradėjimo iš karto turi būti 
pranešama ūkio subjektams. Pareiškėjas nepagrįstai teigė, jog, atliekant tyrimą 
dėl pareiškėjo veiksmų atitikimo EB Steigimo sutarties 82 straipsniui, jis 
negalėjo pateikti savo argumentų šiuo klausimu bei nebuvo užtikrintos kitos 
jo teisės. 2004 m. liepos 26 d. atlikto patikrinimo metu pareiškėjo atstovams 
buvo pateiktas 2004 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 1S-119, kuriuo vadovautasi 
atliekant visus kitus tyrimo veiksmus, ir kuriame buvo nurodyti tyrimo tikslai, 
tyrimą atliekantys įgalioti pareigūnai ir pan., nuorašas, be to, Konkurencijos 
tarybos raštais pareiškėjo buvo prašoma patikslinti jau gautą informaciją. 
Priėmus 2005 m. kovo 7 d. nutarimą Nr. 1S-27, dėl įtariamo ūkio subjekto 
buvo atliktas tik vienas naujas tyrimo veiksmas ir, prieš jį atliekant, pareiškėjas 
buvo informuotas apie tyrimo pratęsimą ir papildymą, todėl pareiškėjas 
neteisus, teigdamas, kad buvo pažeista Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 
4 dalis. Konkurencijos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta pareiškėjo teisė būti 
išklausytam ir duoti paaiškinimus buvo užtikrinta visose tyrimo stadijose. 
Atsakovas nurodė, kad proceso dalyviai teisę susipažinti su tyrimo medžiaga 
įgyja tik pabaigus tyrimą. Byloje Dalmine prieš Komisiją Europos Pirmosios 
Instancijos Teismas konstatavo, jog Bendrijos teisė nenumato teisės būti 
informuotam apie administracinės procedūros eigą iki ofi cialaus pareiškimo 
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dėl prieštaravimų pateikimo. Atsakovas nurodė, kad nutarimą dėl tyrimo 
pradėjimo ir papildymo pareiškėjas klaidingai laiko kaltinimu. Baigus tyrimą, 
pareiškėjui buvo išsiųstas pranešimas su tyrimo išvadomis ir pasiūlymu 
pateikti atsiliepimus, nustatant pakankamą terminą pasirengti ir pateikti 
argumentus pranešime suformuluotoms išvadoms. Tyrimo vykdymo metu 
pareiškėjui jokie kaltinimai nebuvo ir negalėjo būti pareikšti. Atsakovas nurodė, 
kad pareiškėjo teiginiai dėl pažeistos teisės neduoti parodymų prieš save 
yra nemotyvuoti ir nepagrįsti. EB Steigimo sutarties 82 straipsnio laikymosi 
priežiūrą reglamentuojančio Reglamento preambulės 23 dalyje teigiama, kad 
ūkio subjektas negali būti verčiamas pripažinti, kad padarė pažeidimą, tačiau 
Bendrijos teismai nepripažino teisės neduoti parodymų prieš save, atsisakant 
pateikti dokumentus, remiantis tuo, kad juose yra apkaltinančios informacijos. 
Priešingai, Bendrijos konkurencijos teisė įpareigoja ūkio subjektą, kuris 
prašomas suteikti informaciją, aktyviai bendradarbiauti su Komisija, kas reiškia, 
kad jis turi būti pasiruošęs pateikti Komisijai bet kokią su tyrimu susijusią 
informaciją, net jei vėliau ši informacija gali būti panaudota konkurencijos 
teisės pažeidimo įrodymui. Teisė neduoti parodymų prieš save apsiriboja 
galimybe neatsakyti tik į tokius klausimus, kai atsakymai į juos tiesiogiai 
susiję su konkurencijos taisyklių pažeidimo prisipažinimu. Atsakovas nurodė, 
kad, atliekant tyrimą, procedūrinių pažeidimų padaryta nebuvo ir pareiškėjui 
buvo užtikrintos visos įstatymų numatytos teisės. Tiek EB steigimo sutarties, 
tiek Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimas savo subjektyviais 
požymiais sutampa, išskyrus vieną požymį, būtiną EB steigimo sutarties 82 
straipsnio pažeidimui - tiriami veiksmai turi daryti poveikį prekybai tarp 
šalių, todėl teigti, kad 2005 m. kovo 7 d. nutarimo konfi dencialumas tam 
tikru laikotarpiu galėjo apsunkinti pareiškėjo teisę į gynybą, taip pat ir teisę 
tinkamai dalyvauti procese, nėra pagrindo. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas 
teigė, jog atsakovo pareigūnai paaiškinimus turėjo fi ksuoti rašytiniuose 
protokoluose, tačiau prievolė daryti tokio įrašo stenogramą nenumatyta, o 
argumentai, kad garso įrašai nėra patogūs naudoti ar leido tyrėjams užduoti 
ilgus ir sudėtingus klausimus, nepaneigia surinktų įrodymų teisėtumo ir 
leistinumo. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas pateikė faktinėmis aplinkybėmis 
nepagrįstus samprotavimus dėl įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklių 
pažeidimo, įrodymų nepakankamumo, nepagrįstai atmestų argumentų ir 
įrodymų. Atsakovas nurodė, kad reikalavimas supažindinti Europos Komisiją 
su planuojamu priimti sprendimu buvo įvykdytas, supažindinant su bylos 
santrauka bei nurodant, kokio pobūdžio sankciją planuojama taikyti, kai bus 
baigtas tyrimas.
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Atsakovas nurodė, kad jis nesutinka su pareiškėjo pateikiamu 2 atskirų 
rinkų apibrėžimu – didmeninių pardavimų (pardavimų autotransportu 
FOT sąlygomis iš sausumos saugojimo terminalų) rinkos ir pardavimų 
dideliais kiekiais iš gamyklos (DDU sąlygomis) rinkos. Apibrėždamas 
rinką, jis pirmiausia įvertino benzino ir dyzelino pakeičiamumą pirkėjo 
atžvilgiu su kitais naft os produktais, taip pat pakeičiamumą tarpusavyje 
ir su automobilių dujomis. Nustačius, kad tokio pakeičiamumo nėra, 
buvo vertinama pakeičiamumo galimybė tarp atskirų benzino rūšių ir 
atitinkamai dyzelino rūšių. Konstatavus, kad visų benzino rūšių ir dyzelino 
klasių tarpusavio pakeičiamumas tiek gamintojo, tiek pirkėjo požiūriu 
galimas, prekės rinka buvo apibrėžta kaip benzino ir dyzelino rinkos. 
Tolimesniame etape buvo įvertinti skirtingi tiekimo lygmenys – pareiškėjas, 
būdamas benzino ir dyzelino gamintojas, produkciją parduoda dideliems ir 
mažesniems didmenininkams, todėl apsiribota pardavimais didmenininkams. 
Tokį prekės rinkos apibrėžimą patvirtina ir naujausia Europos Komisijos 
praktika. Pareiškėjo teiginiai dėl rinkos nepagrįsti. Vertinant pareiškėjo 
nurodomų galimų rinkų skirtumus, pagrindiniu argumentu pateikiamas 
skirtingas naft os produktų transportavimo būdas – autotransportas arba 
geležinkelis, tačiau tai negali būti vertinama kaip argumentas išskirti atskirą 
rinką, to nepatvirtina ir Europos Komisijos praktika. Apibrėžiant prekės 
rinką, ypatingas dėmesys skiriamas pirkėjui, o nagrinėjamu atveju ypatingą 
reikšmę turi tai, kad dauguma pirkėjų produktus perka abiem būdais. Pagal 
Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 3 dalį, nutarimas turi remtis tik tomis 
tyrimo išvadomis ir faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių asmuo, įtariamas 
Konkurencijos įstatymo pažeidimu, turėjo galimybę duoti paaiškinimus, taigi 
nėra reikalavimo, kad galutinis nutarimas būtų tiksli tyrimo išvadų kopija, 
ką pagrindžia ir Europos Teisingumo Teismo bei pirmosios instancijos 
teismo praktika. Iš teismų praktikos akivaizdu, kad pranešimas apie atliktą 
tyrimą gali skirtis nuo galutinio Konkurencijos tarybos sprendimo, ne visi 
nutarime išdėstyti motyvai turi atkartoti pranešime dėstytus, juo labiau, 
nėra pagrindo reikalauti, kad nutarime nebūtų jokių naujų, tyrimo išvadose 
nebuvusių nuorodų į teismų praktiką. Nutarimas surašomas tiek tyrimo 
išvadų, tiek ir suinteresuotų asmenų pateiktų paaiškinimų, argumentų 
pagrindu. Pranešime apie atliktą tyrimą buvo išskirtos benzino ir dyzelino 
rinkos, pateikti argumentai dėl pareiškėjo padėties gamintojo lygmenyje 
ir kt. Iš pranešimo akivaizdu, kad nagrinėjama prekės rinka nėra skaidoma 
į pardavimus dideliems didmenininkams ir mažesniems, kalbama apie vieną 
naft os produktų perdirbimo arba benzino (atitinkamai dyzelino) pardavimų 
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iš gamyklos rinką, be to, kaip matyti iš pareiškėjo pateiktų atsiliepimų į 
pranešimą, jis teisingai suprato, kad rinka apibrėžiama, neskaidant į dvi 
atskiras pardavimų iš gamyklos ir didmeninės prekybos rinkas.

Atsakovas nurodė, kad kvotos, tarifai ir kitos valstybinio reguliavimo 
kliūtys yra tik viena iš aplinkybių grupių, kurios gali turėti reikšmę rinkos 
apibrėžimui, todėl vienintelė aplinkybė – muito panaikinimas, atsižvelgiant į 
tai, kad muito panaikinimas galiojo neilgą laiką per bendrą tyrimo laikotarpį, 
negali būti lemianti aplinkybė, apibrėžiant geografi nę rinką. Sprendimas 
dėl geografi nės rinkos apibrėžimo buvo priimtas, surinkus pakankamai 
įrodymų. Iš geografi nės rinkos sąvokos akivaizdu, kad geografi nės rinkos 
apibrėžimo tikslas – nustatyti teritoriją, kurioje konkurencijos sąlygos iš 
esmės yra panašios. Skundžiamame nutarime geografi nė rinka apibrėžta 
kaip Baltijos šalių rinka, įvertinus tai, kad prekybai taip Baltijos šalių nėra 
jokių valstybinio reguliavimo kliūčių, šalyse taikomas vienodas benzino 
standartas, pareiškėjo produktai gaminami pagal ES specifi kacijas ir atitinka 
visus Latvijoje ir Estijoje galiojančius reikalavimus naft os produktams, be to, 
tyrimo laikotarpiu į Latviją ir Estiją importuojamiems produktams nebuvo 
taikomi jokie muito mokesčiai, o logistikos kaštai yra nežymūs ir panašūs. 
Vertinant galimus konkurentus, nustatyta, kad pareiškėjas yra vienintelis 
gamintojas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, todėl konstatuota, kad gamintojo 
lygyje nesusidūrė su konkurencija. Taip pat įvertinta tiek didžiausių, tiek kitų 
didmenininkų importo galimybės – mažieji didmenininkai neturi galimybės 
pakeisti pareiškėjo produkcijos kitų didmenininkų produkcija, nes neturi 
naft os produktų saugojimo rezervuarų, importo terminalų Rygoje ar Taline. 
Be to, importo galimybės buvo vertintos pagal šalis ir nustatytos esminės 
kliūtys – didesni nei Baltijos šalyse logistikos kaštai, transportavimo kliūtys, 
taip pat didžiąją tyrimo laikotarpio dalį galiojęs 15 procentų autonominis 
ir konvencinis muito mokestis. Nustatyta, kad importo iš Lenkijos į 
Baltijos šalis nebuvo, o esminės kliūtys Rytų (Rusijos, Baltarusijos) naft os 
perdirbimo įmonėms konkuruoti su pareiškėju – Rytų šalių gaminamo 
benzinas neatitinka ES kokybės standartų, Lietuvoje iki 2004 m. gegužės 1 d. 
galiojęs 15 procentų importo muitas, ribotos rezervinių terminalų apimtys. 
Vertinant kitų gretimų šalių, Suomijos ir Norvegijos gamintojų importą į 
Baltijos rinką, nustatyta, kad jo iš esmės nebuvo, į Latviją ir Estiją importas 
nežymus, o kliūtys, neleidusios Suomijos ir Norvegijos gamintojams įeiti į 
Baltijos šalių rinkas, susijusios su saugojimo terminalų trūkumu, pervežimu 
jūros transportu, kam reikalinga turėti importo terminalus uostuose, 
naft os produktai turi būti perkami iš karto dideliais kiekiais ir kt. Taip pat 
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pareiškėjo teiginius, jog nebuvo atlikta saugojimo terminalų analizė, paneigia 
tiek atsakovo parengtas pranešimas apie atliktą tyrimą, tiek skundžiamas 
nutarimas. Dėl SSNIP testo taikymo pareiškėjas nepateikė naujų motyvų, o 
į jo pateiktus argumentus dėl SSNIP testo netaikymo buvo išsamiai atsakyta 
skundžiamame nutarime.

Atsakovas nurodė, kad teiginys, kad jis neatliko dominuojančios padėties 
analizės pagal Konkurencijos tarybos paaiškinimus dėl dominuojančios 
padėties nustatymo, o konstatavus, kad pareiškėjo užimama rinkos dalis 
buvo didesnė nei 40 procentų, papildomai reikėjo įrodinėti, kad, atsižvelgiant 
į ekonominius veiksnius, bendrovė galėjo daryti vienpusę lemiamą įtaką 
rinkoje, iš esmės prieštarauja Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje 
įtvirtintai dominavimo prezumpcijai – jei neįrodoma priešingai, laikoma, 
kad ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje, jeigu 
jo rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 40 procentų. Taigi pakanka nustatyti 
ūkio subjekto rinkos dalį, o jai esant virš 40 procentų – konstatuoti to ūkio 
subjekto dominavimą. Minėtos dominavimo prezumpcijos paneigimo pareiga 
tenka pačiam ūkio subjektui: jis turi įrodyti, kad, net užimdamas daugiau 
nei 40 procentų atitinkamos rinkos, tiesiogiai susiduria su konkurencija 
ir negali daryti vienpusės lemiamos įtakos rinkoje. Atsakovas nurodė, kad 
Europos Bendrijų teismų praktika išplėtojo dominavimo prezumpcijos 
teoriją, nustatydama dominavimo ribas, nuo kurių dominavimo prezumpcija 
nepaneigiama – Europos Bendrijų Teisingumo Teismas dominavimą 
preziumuoja, kai ūkio subjektas užima 50 procentų rinkos dalies, išskyrus, kai 
yra išimtinės aplinkybės, tačiau rinkos dalį tarp 75–87 procentų vertina kaip 
tokią didelę, kad savaime yra dominuojančios padėties įrodymas, o rinkos 
dalis, sudaranti 84–90 procentų, yra tokia didelė, kad įrodo dominuojančios 
padėties egzistavimą, o sudaranti 93–100 procentų – faktiškai reiškia, kad 
bendrovė turi monopolį atitinkamoje rinkoje. Atsakovas nurodė, kad be 
rinkos dalies jis įvertino ir kitas aplinkybes: pareiškėjo rinkos dalies didėjimą 
atitinkamoje rinkoje, turėjimą galimybių ir ateityje didinti rinkos dalį bei 
konkurencinę rinką, pakankamą nepanaudotų gamybinių pajėgumų turėjimą, 
didelį vertikalios integracijos laipsnį ir kt.

Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas nepaneigė jo nustatytų faktinių 
aplinkybių dėl ekonomiškai nepagrįstos ir diskriminacinės kainodaros, 
be to, jas vertindamas, praleido tam tikras aplinkybes, dėl kurių padarė 
nevisapusiškas ir nepagrįstas išvadas. Atsakovas nurodė, kad jis nustatė, jog 
bendrovėms, kurios buvo potencialūs importuotojai, pareiškėjas taikė dideles 
nuolaidas, lyginant su kitais pirkėjais, neturėjusiais galimybių importuoti, 
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remdamasis konkrečiais pavyzdžiais. Be to, kai potencialūs importuotojai 
pirko didelius kiekius, kurie galėtų būti kainos diferencijavimo įrodymu, 
taikomos nuolaidos buvo neadekvačiai skirtingos – atotrūkis tarp perkamų 
kiekių ir taikomų nuolaidų yra labai didelis, ypač didelis tarp tų ūkio subjektų, 
kuriems kaina nustatyta derybų keliu, ir tų, su kuriais nebuvo deramasi. Tai, 
jog, nustatant kainą konkrečiam pirkėjui, buvo remiamasi ne objektyviomis 
aplinkybėmis, o subjektyviais veiksniais – pirkėjo galimybe importuoti – 
negali būti pripažįstama atitinkančia skaidrumo reikalavimus aplinkybe. 
Nepagrįstas ir pareiškėjo teiginys, kad nutarime jam buvo pareikštas naujas 
kaltinimas – konkurentų įėjimo į rinką ribojimas, kadangi tai nėra atskiras 
kaltinimas.

Atsakovas nurodė, kad nors dalis veiksmų, pripažintų piktnaudžiavimu 
dominuojančia padėtimi, buvo atlikti, galiojant Konkurencijos įstatymo 
redakcijai, numačiusiai maksimalią baudą 100 000 Lt, tačiau 1/3 pažeidimo 
buvo atlikta, galiojant įstatymo redakcijai, kai ir nesant sunkinančių 
aplinkybių, skiriama bauda gali siekti iki 10 procentų ūkio subjekto bendrųjų 
pajamų, todėl skirta 32 mln. Lt bauda, kuri sudaro tik 0,42 procento 
pareiškėjo bendrųjų metinių pajamų, negali būti pripažinta per didele ar 
skirta, pažeidžiant įstatymo netaikymo atgal principą. Atsakovas nurodė, kad 
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir EB steigimo sutarties 82 straipsnio 
normos yra analogiškos, jas skiria tik tai, kad pagal EB steigimo sutarties 82 
straipsnį, papildomai reikia įrodyti poveikį prekybai tarp šalių narių, todėl 
tai įrodęs, atsakovas, vadovaudamasis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 3 
straipsnio 1 dalimi, kartu privalo taikyti ir Sutarties 82 straipsnį.

Atsakovas nurodė, kad Konkurencijos įstatymo 42 straipsnyje, 
numatančiame baudos diferencijavimo kriterijus, žala nėra nurodyta, 
todėl, skirdamas baudą, jis neprivalo nustatyti, kokią žalą patyrė vartotojai 
ir ar apskritai buvo padaryta žala konkurencijai, be to, atsakovas įvertino 
Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1591 patvirtintose Baudos, 
skiriamos už Konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo 
taisyklėse nurodytas aplinkybes. Buvo konstatuota, kad buvo padarytas 
kelių Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir kelių EB steigimo sutarties 82 
straipsnių nuostatų pažeidimas visa grupe konkurenciją ribojančių veiksmų 
ir kt., o pareiškėjo pozicija, kad pažeidimas nebuvo padarytas sunkinančiomis 
aplinkybėmis, nepagrįsta. Atsakovas taip pat nurodė, kad ūkio subjektas 
už Konkurencijos įstatymo pažeidimus baudžiamas šio įstatymo, o ne 
Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.
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II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. birželio 28 
d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino iš dalies. Teismas panaikino 
Konkurencijos tarybos 2005 m. kovo 7 d. nutarimo Nr. 1S-27 „Dėl tyrimo 
„Dėl AB ,,Mažeikių naft a“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 ir 9 
straipsniams“ papildymo ir termino pratęsimo“ rezoliucinės dalies antrą 
punktą; panaikino Konkurencijos tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimo 
Nr. 2S-16 „Dėl AB „Mažeikių naft a“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 
5 ir 9 straipsniams ir Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsniui“ 
rezoliucinės dalies pirmą, antrą ir trečią punktus, o kitą pareiškėjo skundo dalį 
atmetė. Teismas taip pat priteisė pareiškėjui iš atsakovo 166 Lt teismo išlaidų 
(dalį sumokėto žyminio mokesčio).

Dėl 2005 m. kovo 7 d. nutarimo Nr. 1S-27 teismas nurodė, kad atsakovas 
2004 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 1S-119 priėmė sprendimą pradėti tyrimą 
dėl pareiškėjo ir jo dukterinės įmonės UAB „Mažeikių naft os“ prekybos 
namai veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 ir 9 straipsniams, taip pat 
šio nutarimo rezoliucinės dalies 5 punktu nutarimą pripažino konfi dencialiu 
tol, kol bus atlikti veiksmai, numatyti Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 
1 dalies 1 ir 2 punktuose. Atsakovas 2005 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. 1S-27 
„Dėl tyrimo „Dėl AB „Mažeikių naft a” veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymo 5 ir 9 straipsniams“ papildymo ir termino pratęsimo“ 
nutarė papildyti tyrimą dalimi dėl AB „Mažeikių naft a“ veiksmų atitikties 
Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsniui (1 punktas), nutarimą 
laikyti konfi dencialiu iki bus atlikti bendri tyrimo veiksmai su Latvijos ir 
Estijos konkurencijos institucijomis (2 punktas) ir pratęsti tyrimo terminą 3 
mėnesiams, pratęsimo terminą pradedant skaičiuoti nuo 2005 m. kovo 15 d. 
(3 punktas). 

Teismas nurodė, kad Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 
„Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, 
įgyvendinimo“ (toliau – ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003) 3 straipsnio 
1 dalis nustato, kad valstybių narių konkurencijos institucijos ar nacionaliniai 
teismai, taikydami nacionalinius konkurencijos įstatymus susitarimams, 
įmonių asociacijų sprendimams ar suderintiems veiksmams tokia prasme, 
kaip apibrėžta Sutarties 81 straipsnio 1 dalyje, jei jie gali paveikti prekybą 
tarp valstybių narių tokia prasme, kaip apibrėžta minėtoje straipsnio dalyje, 
tokiems susitarimams, sprendimams ar suderintiems veiksmams turi taikyti 
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ir Sutarties 81 straipsnio nuostatas. Valstybių narių konkurencijos institucijos 
ar nacionaliniai teismai, taikydami nacionalinius konkurencijos įstatymus 
bet kuriam Sutarties 82 straipsniu draudžiamam piktnaudžiavimui, taiko 
ir Sutarties 82 straipsnio nuostatas. Konkurencijos įstatymo 47 straipsnio 1 
dalis (2004 m. balandžio 15 d. įstatymo redakcija) nustato, kad Konkurencijos 
taryba yra institucija, įgaliota taikyti Europos Sąjungos konkurencijos 
taisykles, kurių laikymosi priežiūra pagal Europos Sąjungos konkurencijos 
teisę pavedama nacionalinei konkurencijos institucijai. Sistemiškai vertinant 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 3 straipsnio 1 dalies bei Konkurencijos 
įstatymo 47 straipsnio 1 dalies nuostatas, taip pat atsižvelgiant į Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1/2003 22 straipsnio 1 dalies nuostatas, kad siekiant 
nustatyti, ar buvo pažeistas Sutarties 81 arba 82 straipsnis, valstybės narės 
konkurencijos institucija savo teritorijoje gali atlikti bet kokį nacionaliniuose 
įstatymuose numatytą patikrinimą ar įgyvendinti kitą tyrimo priemonę kitos 
valstybės narės konkurencijos institucijos vardu ir sąskaita, darytina išvada, 
kad atsakovas yra įgalintas atlikti tyrimus dėl ūkio subjektų veiksmų atitikties 
Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsniui.

Teismas nurodė, kad Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 2 dalis 
suteikia teisę atsakovui savo iniciatyva, priėmus motyvuotą nutarimą, pradėti 
tyrimą. Ginčijamo 2005 m. kovo 7 d. nutarimo Nr. 1S-27 aprašomosios bei 
motyvuojamosios dalių teksto analizė leidžia konstatuoti, kad atsakovas savo 
sprendimą dėl tyrimo pradėjimo dėl pareiškėjo veiksmų atitikties Europos 
Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsniui motyvavo pakankamai. Todėl 
darytina išvada, kad atsakovo 2005 m. kovo 7 d. nutarimas Nr. 1S-27 dalyje 
dėl tyrimo papildymo dalimi dėl pareiškėjo veiksmų atitikties Europos 
Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsniui yra teisėtas ir pagrįstas.

Teismas nurodė, kad Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 6 dalis 
(2004 m. balandžio 15 d. įstatymo redakcija) nustato, kad Konkurencijos 
taryba turi baigti tyrimą ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo tyrimo pradžios. 
Konkurencijos taryba motyvuotu nutarimu kiekvieną kartą šį terminą gali 
pratęsti ne ilgiau kaip 3 mėnesiams. Ginčijamo 2005 m. kovo 7 d. nutarimo 
Nr. 1S-27 aprašomosios bei motyvuojamosios dalių teksto analizė duoda 
pagrindą teigti, kad atsakovas savo sprendimą dėl tyrimo pratęsimo trijų 
mėnesių terminui pakankamai motyvavo, teismas šiuos motyvus pripažįsta 
pagrįstais, todėl atsakovo 2005 m. kovo 7 d. nutarimas Nr. 1S-27 dalyje dėl 
tyrimo termino pratęsimo yra teisėtas ir pagrįstas.

Teismas nurodė, kad, vertinant atsakovo 2005 m. kovo 7 d. nutarimo 
Nr. 1S-27 rezoliucinės dalies 2 punktą, kuriuo nuspręsta nutarimą laikyti 
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konfi dencialiu iki bus atlikti bendri tyrimo veiksmai su Latvijos ir Estijos 
konkurencijos institucijoms, pažymėtina, kad ginčijamame nutarime nėra 
nurodytas tokio sprendimo įstatyminis pagrindas. Kaip nurodė atsakovas, toks 
sprendimas buvo priimtas, remiantis Konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio 
14 d. nutarimu Nr. 129 patvirtinto Konkurencijos tarybos darbo reglamento 36 
punkto nuostatomis. Darbo reglamento 36 punktas nustatė, kad apie priimtą 
nutarimą pradėti tyrimą įgaliotas pareigūnas praneša įtariamam ūkio subjektui 
ir pareiškėjui, išskyrus atvejus, kai nutarimo paskelbimas gali pakenkti tyrimo 
eigai ir turi būti laikomas konfi dencialiu. Be to, Darbo reglamento 96 punktas 
nustatė, kad Konkurencijos taryba, spręsdama jos kompetencijai priskirtus 
klausimus, priima nutarimus. Visi tarybos nutarimai yra vieši, išskyrus tuos 
atvejus, kai nutarimo viešas paskelbimas gali pakenkti Konkurencijos taryboje 
atliekamo tyrimo eigai. Tokiu atveju jis gali būti laikomas konfi dencialiu tol, 
kol išnyks grėsmė tyrimo eigai. Taigi nurodyti Reglamento punktai numatė 
atvejus, kada atsakovo priimti nutarimai galėjo būti laikomi konfi dencialiais. 
Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje 2006 m. 
liepos 28 d. sprendimu pripažino, kad Konkurencijos tarybos 2002 m. 
lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 129 patvirtinto Konkurencijos tarybos darbo 
reglamento 36 punkto nuostata „išskyrus atvejus, kai nutarimo paskelbimas 
gali pakenkti tyrimo eigai ir turi būti laikomas konfi dencialiu“ ir 96 punkto 
nuostata „išskyrus tuos atvejus, kai nutarimo viešas paskelbimas gali pakenkti 
Konkurencijos taryboje atliekamo tyrimo eigai. Tokiu atveju jis gali būti 
laikomas konfi dencialiu tol, kol išnyks grėsmė tyrimo eigai“ prieštarauja 
Konkurencijos įstatymo 20 straipsnio 6 daliai. Vadovaujantis Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 116 straipsnio nuostatomis ir atsižvelgiant į tai, 
kad, priimdamas sprendimą laikyti 2005 m. kovo 7 d. nutarimą Nr. 1S-
27 konfi dencialiu, atsakovas vadovavosi Darbo reglamento 36 punktu, o ši 
teisės norma pripažinta prieštaraujančia Konkurencijos įstatymui, taip pat 
atsižvelgiant į tai, kad joks kitas teisės aktas nenumato galimybės atsakovui 
priimti konfi dencialų nutarimą, darytina išvada, kad skundžiamo 2005 m. kovo 
7 d. nutarimo rezoliucinės dalies 2 punktas yra neteisėtas, todėl naikintinas.

Dėl 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 2S-16 teismas nurodė, kad 
atsakovas 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 2S-16 „Dėl AB „Mažeikių 
naft a“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 ir 9 straipsniams ir 
Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsniui“ baigė 2004 m. liepos 
15 d. nutarimu Nr. 1S-119 pradėtą ir 2005 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. 1S-
27 papildytą tyrimą ir pripažino, kad pareiškėjas pažeidė Konkurencijos 
įstatymo 9 straipsnį, 9 straipsnio 3 punktą, Europos Bendrijos steigimo 
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sutarties 82 straipsnį, 82 straipsnio c punktą (nutarimo rezoliucinės dalies 1 
punktas), įpareigojo pareiškėją nutraukti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį, 
9 straipsnio 3 punktą, Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsnį, 82 
straipsnio c punktą pažeidžiančius veiksmus (2 punktas) ir už nutarimo 
rezoliucinės dalies 1 punkte išvardintus pažeidimus pareiškėjui paskyrė 32 
000 000 (trisdešimt dviejų milijonų) litų baudą (3 punktas).

Teismas nurodė, kad Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje 
išvardintos visos teisės ir veiksmai, kuriuos atsakovo pareigūnai turi ir gali 
panaudoti bei atlikti, vykdydami atitinkamus tyrimus, t. y. jie turi teisę įeiti 
ir atlikti patikrinimą ūkio subjekto naudojamose patalpose, teritorijoje ir 
transporto priemonėse; peržiūrėti tyrimui reikalingus tikrinamo ūkio subjekto 
dokumentus, gauti jų kopijas ir išrašus, susipažinti su ūkio subjekto darbuotojų 
užrašais, susijusiais su darbo veikla, taip pat juos bei kompiuteriuose ir 
magnetinėse laikmenose esančią informaciją kopijuoti; gauti žodinius ir 
raštiškus paaiškinimus iš asmenų, susijusių su tikrinamų ūkio subjektų 
veikla, reikalauti, kad jie atvyktų duoti paaiškinimus į tyrimą atliekančio 
įgalioto pareigūno tarnybines patalpas; gauti duomenis ir dokumentus arba jų 
nuorašus apie tikrinamo ūkio subjekto ūkines operacijas iš kitų ūkio subjektų, 
neatsižvelgiant į jų pavaldumą, taip pat iš valstybės valdymo ir savivaldos 
institucijų; patikrinti ūkio subjekto ūkinę veiklą (atlikti reviziją) ir pagal 
tikrinimo medžiagą iš ekspertizės įstaigų gauti išvadas; paimti dokumentus ir 
daiktus, kurie, tiriant bylą, turi įrodomosios reikšmės; tyrimui atlikti pasitelkti 
specialistų ir ekspertų; laikantis įstatymų nustatytos tvarkos, tyrimo metu 
naudoti technines priemones. Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalis 
įpareigoja atsakovo pareigūnus, prieš atliekant šiame straipsnyje nurodytus, 
veiksmus, pateikti Konkurencijos tarybos išduotą dokumentą, patvirtinantį jų 
įgaliojimus, tyrimo tikslus ir terminus. Atsakovas nutarimą Nr.1S-27, kuriuo 
papildė atliekamą tyrimą, priėmė 2005 m. kovo 7 d. ir šiuo nutarimu atliekamo 
tyrimo terminą pratęsė 3 mėnesiams, skaičiuojant nuo 2005 m. kovo 15 d.. Šis 
nutarimas pareiškėjui buvo pateiktas 2005 m. liepos 13 d.. Laikotarpiu nuo 
2005 m. kovo 15 d. iki 2005 m. liepos 13 d. atsakovas tyrimą vykdė toliau - 
rinko įvairią informaciją iš pareiškėjo ir jo padalinių, rinko informaciją 
iš kitų ūkio subjektų, institucijų, apklausė pareiškėjo bei kitų ūkio subjektų 
darbuotojus, t. y. atsakovo pareigūnai per laikotarpį nuo 2005 m. kovo 15 d. 
iki 2005 m. liepos 13 d. toliau vykdė veiksmus, numatytus Konkurencijos 
įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje. Tačiau, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 
26 straipsnio 4 dalimi, šiuos veiksmus atsakovo pareigūnai galėjo atlikti 
tik tuo atveju, jei, prieš juos atliekant, būtų pateikę Konkurencijos tarybos 



125

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje

išduotą dokumentą, patvirtinantį jų įgaliojimus, tyrimo tikslus ir terminus. 
Šiuo atveju akcentuotina, kad atsakovo pareigūnai, prieš pradėdami naudotis 
savo teisėmis, privalėjo pateikti dokumentus, patvirtinančius tyrimo tikslus 
ir terminus. Toks dokumentas laikotarpiu nuo 2005 m. kovo 15 d. iki 2005 
m. liepos 13 d. buvo atsakovo 2005 m. kovo 7 d. nutarimas Nr. 1S-27, kuriuo 
atliekamas tyrimas buvo papildytas bei pratęstas tyrimo terminas. Kadangi šis 
nutarimas atsakovo pareigūnų pareiškėjui buvo pateiktas tik 2005 m. liepos 
13 d., darytina išvada, kad visi atsakovo tyrimo pareiškėjo atžvilgiu veiksmai 
per laikotarpį nuo 2005 m. kovo 15 d. iki 2005 m. liepos 13 d. buvo neteisėti, 
nes atlikti, pažeidžiant imperatyvius Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 
dalies reikalavimus, pažeidžiant įrodymų leistinumo principą bei pareiškėjo 
teisę į gynybą. Teismas nurodė, kad atsakovo argumentai, jog pareiškėjas 
apie 2005 m. kovo 7 d. nutarimą Nr. 1S-27 buvo informuotas raštais, kuriais 
pareiškėjo buvo prašoma pateikti informaciją, taip pat kad Konkurencijos 
įstatymas nenustato konkretaus termino, per kurį turi būti pateikti 
dokumentai, atmestini. Atsakovo raštuose paminėta, kad jo atliekamas tyrimas 
yra papildytas ir tyrimo terminas pratęstas, tačiau Konkurencijos įstatymo 
26 straipsnio 4 dalis reikalauja pateikti ne informaciją, o patį dokumentą, 
kuris patvirtina įgaliojimus, tyrimo tikslus ir terminus, todėl vertintina, jog 
atitinkamų aplinkybių paminėjimas raštuose, tuo labiau, šios informacijos 
tekste neakcentuojant, nėra tinkamas Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 
4 dalies numatytos pareigos įgyvendinimas. Teismas nurodė, kad įstatymas 
nenustato konkretaus termino, per kurį turi būti pateiktas dokumentas, 
tačiau Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalis nustato konkretų įvykį, 
momentą, kada turi būti pateiktas dokumentas, t. y. dokumentas turi būti 
pateiktas, prieš atliekant Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje 
numatytus veiksmus.

Teismas nurodė, kad atsakovas savo tyrimą pareiškėjo atžvilgiu 
pradėjo, priėmęs 2004 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 1S-119 ir 2005 m. kovo 
7 d. nutarimą Nr. 1S-27, tačiau, pagal šiuos nutarimus, atsakovas tyrimą 
pradėjo ir jį papildė dviejų ūkio subjektų - AB „Mažeikių naft a“ ir UAB 
„Mažeikių naft os“ prekybos namai - atžvilgiu. Tuo tarpu byloje ginčijamo 
2005 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 2S-16 aprašomosios dalies 1-me skyriuje 
atsakovas nurodė, kad tyrimo metu buvo nagrinėjami AB „Mažeikių naft a“ ir 
jos dukterinių įmonių - prekybos namų - veikla Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Šios nutarimo pastraipos paaiškinime atsakovas nurodė, kad Konkurencijos 
įstatymo 3 straipsnio 12 dalies prasme, AB „Mažeikių naft a“ ir jos dukterinė 
bendrovė UAB „Mažeikių naft os“ prekybos namai bei pastarosios dukterinės 
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bendrovės SIA „Mažeikių Naft a Tirdzniecibas nams“ ir OU „Mažeikių 
Naft a Trading House“ yra laikomos vienu ūkio subjektu. Išdėstytos faktinės 
aplinkybės tvirtina, kad atsakovas realiai tyrimą vykdė ir nutarimą priėmė 
keturių ūkio subjektų atžvilgiu. Byloje nėra pateiktas joks dokumentas, 
kuriuo atsakovas būtų nusprendęs pradėti tyrimą dėl SIA „Mažeikių Naft a 
Tirdzniecibas nams“ ir OU „Mažeikių Naft a Trading House“ veiklos Lietuvoje 
ar už jos ribų. Darytina išvada, kad atsakovo tyrimas ta dalimi, kiek jis susijęs 
su SIA „Mažeikių Naft a Tirdzniecibas nams“ ir OU „Mažeikių Naft a Trading 
House“ veikla, yra neteisėtas, nes atliktas nepriėmus sprendimo dėl tyrimo 
atlikimo, o tuo buvo pažeista Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 5 dalis.

Teismas nurodė, kad Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 5 dalis 
nustato, kad Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai, įgyvendindami jiems 
įstatymo ir Konkurencijos tarybos suteiktas teises, tyrimo veiksmus įformina 
raštu – surašo dokumentus (aktus, protokolus, reikalavimus ir pan.), kurių 
formas ir užpildymo tvarką nustato Konkurencijos taryba. Reglamento 
44 punktas nustato, kad pareigūnas atliekamus tyrimo veiksmus įformina 
raštu – surašo paaiškinimų, patikrinimo, paėmimo protokolus, aktus ir kitus 
dokumentus, kurių formas tvirtina Konkurencijos taryba, o 45 punktas 
nustato, kad, apklausiant asmenį, pareigūnas turi teisę pats savo ranka 
užrašyti paaiškinimus arba pasiūlyti tai padaryti apklausiamam asmeniui 
savarankiškai. Pareigūnas turi teisę patikrinimo metu daryti duodamų 
paaiškinimų garso ar vaizdo įrašą, apie tai pažymėdamas paaiškinimų 
protokole. Sistemiškai vertinant Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 5 
dalį bei Reglamento 44 ir 45 punktų reikalavimus, darytina išvada, kad, 
vykdant asmenų apklausas, atsakovo pareigūnai privalo surašyti šių apklausų 
protokolus, kuriuose turi būti nurodomi ne tik apklausiamojo asmens 
anketiniai duomenys, tačiau ir duotų paaiškinimų išsamus turinys. Techninės 
priemonės – garso ir vaizdo įrašymo priemonės – gali būti naudojamos 
tik kaip pagalbinė priemonė. Nagrinėjamoje byloje atsakovo pareigūnai 
apklausė ir teismui pateikė tiek pareiškėjo darbuotojų, tiek kitų ūkio subjektų 
darbuotojų apklausų protokolus, kuriuose yra nurodyti tik apklausiamų 
asmenų anketiniai duomenys bei nuoroda, kad buvo darytas paaiškinimų 
garso įrašas, kartu pateikiamas garso įrašas, tačiau protokole visiškai 
nepateikiamas gautų paaiškinimų turinys. Teismas nurodė, kad tokie apklausų 
protokolai negali būti pripažinti tinkamais įrodymais, nes jie neatitinka 
turiniui keliamų reikalavimų ir tuo pažeidžiamos pareiškėjo teisės į gynybą, 
į teisingą procesą bei neužtikrinama pačių apklausiamųjų asmenų teisė duoti 
pastabas dėl protokolo.
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Teismas nurodė, kad Konkurencijos įstatymo 31 straipsnis nustato, kokie 
subjektai yra laikomi bylos dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo dalyviais 
ir proceso šalimis, bylą nagrinėjant Konkurencijos taryboje. Konkurencijos 
įstatymo 31 straipsnio 1 dalis nustato, kad bylos dalyviai yra: pareiškėjas 
(tyrimo iniciatorius); asmuo, įtariamas pažeidęs Konkurencijos įstatymą 
(įtariamas pažeidėjas); Konkurencijos tarybos sprendimu kiti ūkio subjektai, 
su kurių interesais tiesiogiai susijusi nagrinėjama byla; valstybės valdymo ir 
savivaldos institucijų atstovai jų prašymu; Konkurencijos tarybos sprendimu 
ekspertai, specialistai bei kiti asmenys. Pagal Konkurencijos įstatymo 31 
straipsnio 2 dalį, pareiškėjas, asmuo, įtariamas pažeidęs Konkurencijos 
įstatymą, ir Konkurencijos tarybos sprendimu į bylą įtraukti kiti ūkio 
subjektai, su kurių interesais tiesiogiai susijusi nagrinėjama byla, laikomi 
proceso šalimis. Teismas nurodė, kad bylos dėl Konkurencijos įstatymo 
pažeidimo nagrinėjimo Konkurencijos taryboje tvarką reglamentuoja 
Reglamentas, kurio 91 punktas nustato, kad posėdyje pirmasis pasisako 
tyrimą atlikęs Konkurencijos tarybos įgaliotas pareigūnas, pristatydamas 
pranešimą apie atliktą tyrimą. Po to teisė pasisakyti suteikiama pareiškėjui 
(tyrimo iniciatoriui), asmeniui, įtariamam įstatymo pažeidimu, kitiems 
proceso dalyviams. Po kiekvieno pasisakymo proceso dalyviams gali būti 
užduodami klausimai. Iš eilės klausimus užduoda tarybos nariai, pareigūnas, 
pareiškėjas, asmuo, įtariamas pažeidęs įstatymą, kiti proceso dalyviai. Teismas 
nurodė, kad, sistemiškai vertinant Konkurencijos įstatymo 31 straipsnio 1 ir 2 
dalis bei Reglamento 91 punktą, darytina išvada, kad Reglamento 91 punkte 
nurodytas pirmasis pasisakantis tyrimą atlikęs Konkurencijos tarybos įgaliotas 
pareigūnas yra laikytinas bylos dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo dalyviu 
ir šiam dalyviui kiti dalyviai bei proceso šalys nustatyta eile gali užduoti 
klausimus. Teismas nurodė, kad byloje pateiktas Konkurencijos tarybos bylų 
nagrinėjimo posėdžio 2006 m. sausio 3 d. protokolas Nr. 4S-1 tvirtina, kad, 
nagrinėjant bylą Konkurencijos taryboje 2005 m. gruodžio 15 d. popietinio 
posėdžio metu, pareiškėjo atstovams buvo ribojama teisė užduoti klausimus 
tyrimą atlikusiai ir pranešimą apie atliktą tyrimą perkaičiusiai atsakovo 
įgaliotai pareigūnei L. Kasperavičienei. Toks draudimas užduoti klausimus 
buvo neteisėtas.

Teismas nurodė, kad Reglamento VI skirsnis numato bendrąją 
Konkurencijos tarybos posėdžių tvarką. Šio skirsnio 68 punkte yra numatyta, 
kad Tarybos sprendimu gali būti daromas posėdžio garso ar vaizdo įrašas. 
Nei Reglamentas, nei Konkurencijos įstatymas išsamiau nereglamentuoja 
klausimų, susijusių su posėdžio garso ar vaizdo įrašu. Byloje pateiktas 
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Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdžio 2006 m. sausio 3 d. 
protokolas Nr. 4S-1 tvirtina, kad, nagrinėjant bylą Konkurencijos taryboje, 
2005 m. gruodžio 15 d. posėdžio pradžioje pareiškėjo atstovas pateikė 
prašymą daryti garso įrašą. Posėdžio pirmininkas atsisakė, motyvuodamas 
tuo, kad Reglamentas nenumato tokios teisės. Konstatuotina, kad toks 
posėdžio pirmininko sprendimas yra neteisėtas, nes pažeidė Reglamento 68 
punkto nuostatas. Pagal Reglamento 68 punktą, sprendimą dėl garso ar vaizdo 
įrašo turi priimti Taryba, kuriai minėtame posėdyje atstovavo penki nariai, 
todėl vienasmeniškas posėdžio pirmininko sprendimas dėl posėdžio garso 
įrašo yra neteisėtas. Teismas nurodė, kad minėtas Reglamento 68 punktas 
numato galimybę posėdžio eigą fi ksuoti garso ar vaizdo įrašais, todėl posėdžio 
pirmininko teiginys, kad tokios teisės Reglamentas nenumato, nėra pagrįstas. 
Aplinkybė, kad darbo reglamentas nenumato garso ir vaizdo įrašų darymo 
detalesnės tvarkos, nepaneigia pareiškėjo teisės prašyti atlikti tokį įrašą ir 
kartu neatleidžia atsakovo nuo pareigos tokį prašymą spręsti teisės aktais 
nustatyta tvarka.

Teismas nurodė, kad Konkurencijos įstatymo 32 straipsnis nustato, 
jog proceso šalims raštu pranešama apie įgaliotų pareigūnų išvadas dėl 
konkurenciją ribojančių veiksmų, bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, taip pat 
pasiūloma raštu pateikti savo nuomonę. Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 
3 dalis nustato, kad Konkurencijos tarybos nutarimas turi remtis tik tomis 
tyrimo išvadomis ir faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių asmuo, įtariamas 
Konkurencijos įstatymo pažeidimu, turėjo galimybę duoti paaiškinimus. 
Konkurencijos įstatymo 32 straipsnyje ir 36 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas 
proceso modelis yra iš esmės tapatus baudžiamajam bei administracinių 
teisės pažeidimų teisenoje įtvirtintam proceso modeliui, kada valstybės 
institucijoms yra draudžiama priimti galutinį apkaltinamąjį sprendimą 
platesnį ar paremtą kitomis faktinėmis aplinkybėmis nei yra užfi ksuota 
asmeniui pareikštame kaltinime (įtarime). Nagrinėjamu atveju Konkurencijos 
įstatymo 32 straipsnyje numatytas pranešimas vertintinas kaip kaltinimas, 
o nutarimas – galutinis apkaltinamasis sprendimas. Teismas nurodė, kad 
atsakovas 2005 m. liepos 1 d. surašė pranešimą „Apie atliktą tyrimą dėl AB 
„Mažeikių naft a“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos 
įstatymo 5 ir 9 straipsniams ir Europos bendrijos steigimo sutarties 82 
straipsniui“, kurį 2005 m. liepos 25 d. pateikė pareiškėjui. Atsikirsdamas 
į pranešimą, pareiškėjas 2005 m. rugsėjo 30 d. atsakovui pateikė savo 
atsiliepimus. Atsakovas 2005 m. gruodžio 22 d. priėmė galutinį apkaltinamąjį 
sprendimą – 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 2S-16. Teismas nurodė, kad 
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2005 m. gruodžio 22 d. nutarime Nr. 2S-16 atsakovas negalėjo remtis tomis 
tyrimo išvadomis ir faktinėmis aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos 
2005 m. liepos 1 d. pranešime, nes pareiškėjui tiek raštu, tiek žodžiu buvo 
sudaryta galimybė pateikti paaiškinimus tik dėl 2005 m. liepos 1 d. pranešime 
užfi ksuotų išvadų ir faktinių aplinkybių. Teismas nurodė, kad, įvertinus 
2005 m. liepos 1 d. pranešime bei 2005 m. gruodžio 22 d. nutarime Nr. 2S-
16 išdėstytus faktus bei atsakovo išvadas, nustatyta, kad pranešime apie 
atliktą tyrimą atsakovas išskyrė dvi atskiras rinkas – benzino ir dyzelino. Tuo 
tarpu 2005 m. gruodžio 22 d. nutarime Nr. 2S-16 atsakovas išskyrė kitokias 
rinkas: (1) naft os produktų perdirbimo arba benzino pardavimų iš gamyklos 
ir (2) naft os produktų perdirbimo arba dyzelino pardavimų iš gamyklos. 
Pranešime apie atliktą tyrimą atsakovas nepateikė jokių įrodymų, susijusių 
su individualiais naft os produktų saugojimo rezervuarais. 2005 m. gruodžio 
22 d. nutarime Nr. 2S-16 atsakovas pateikė naujus faktinius įrodymus dėl 
individualių naft os produktų saugojimo rezervuarų (duomenis apie laisvus/
nenaudojamus naft os produktų saugojimo rezervuarus, duomenis apie naft os 
produktų saugojimo rezervuarų pajėgumus). Pranešime atsakovas nebuvo 
suformulavęs išvados, kad pareiškėjas taikė planinių nuolaidų sistemą, 
kuri lėmė konkurentų išstūmimą iš rinkos. Tuo tarpu nutarime atsakovas 
teigia, kad pareiškėjas taikė planinių nuolaidų sistemą. Pranešime atsakovas 
nebuvo suformulavęs išvados, kad pareiškėjas pažeidė EB steigimo sutarties 
82 straipsnį, užkirsdamas kelią paralelinei prekybai. Tuo tarpu nutarime 
atsakovas teigė, kad pareiškėjas pažeidė EB steigimo sutarties 82 straipsnį, 
užkirsdamas kelią paralelinei prekybai. Teismas nurodė, kad darytina 
išvada, jog atsakovas pažeidė Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 3 dalies 
nuostatas, nes 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 2S-16 grindė naujais 
argumentais ir išvadomis, kurios nebuvo naudojamos pranešime apie atliktą 
tyrimą ir dėl kurių pareiškėjas negalėjo pateikti savo atsiliepimų. Kartu buvo 
pažeista pareiškėjo teisė į gynybą bei teisė į teisingą procesą. Teismas nurodė, 
kad šias teismo išvadas patvirtina ir Europos Teisingumo Teismo praktika. 
Byloje Musique Diff usion prieš Europos Komisiją, Teismas nagrinėjo situaciją, 
kuomet Europos Komisija savo galutiniame nutarime nurodė kitą pažeidimo 
trukmę nei pranešime apie atliktą tyrimą. Europos Teisingumo Teismas 
nurodė, kad iš ankstesnių teismo sprendimų aišku, jog pranešime apie 
atliktą tyrimą turi būti aiškiai nurodyti visi esminiai faktai, kuriais Komisija 
remiasi tame proceso etape; tai gali būti išdėstyta glaustai, dėl ko galutinis 
nutarimas nebūtinai turi pažodžiui atkartoti Europos Komisijos pranešimą 
apie atliktą tyrimą; Europos Komisija turi atsižvelgti į administraciniame 
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procese išaiškėjusius veiksnius, kad išvengtų išvadų, kurios paaiškėjo esančios 
nepagrįstos, arba kad pakeistų ir papildytų savo argumentus, tiek fakto, tiek 
teisės klausimais, grįsdama tas išvadas, kurias ji ir toliau palaiko, tačiau su 
sąlyga, kad ji vadovaujasi tik tais faktais, su kuriais suinteresuotos šalys turėjo 
galimybę susipažinti ir pareikšti dėl jų savo požiūrį, taip pat tik tuo atveju, 
jei administraciniame procese ji pateikė suinteresuotiems ūkio subjektams 
jų gynybai reikalingą informaciją. Tokias pačias išvadas Europos Teisingumo 
Teismas suformulavo ir kitoje byloje - BASF AG prieš Europos Komisiją, 
kurioje konstatavo, jog, vadovaujantis teismo praktika, pranešimas apie atliktą 
tyrimą turi būti formuluojamas nors ir glaustai, bet pakankamai aiškiai, kad 
suinteresuotos šalys galėtų suprasti, kokį skundžiamą elgesį nagrinėja Europos 
Komisija; tik tokiu atveju pranešimas apie atliktą tyrimą atlieka savo funkciją, 
įtvirtintą Bendrijos teisėje, – suteikti įmonėms visą informaciją, reikalingą 
joms tinkamai apsiginti, prieš Europos Komisijai priimant galutinį nutarimą 
(sujungtos bylos C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 ir nuo 
C-125/85 iki C-129/85 Ahlstrom Osakeyhtio ir kt. prieš Europos Komisiją 
[1993] ECR 1-1307, 42 paragrafas; Pirmosios Instancijos Teismo sprendimas 
byloje T-352/94 Mo och Domsjo prieš Europos Komisiją [1998] ECR 11-1989, 
63 paragrafas, patvirtintas apeliaciniame procese Europos Teisingumo Teismo 
byloje C-283/98 Mo och Domsjo prieš Europos Komisiją [2000] ECR I-9855).

Teismas nurodė, kad Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 11 
straipsnio 4 dalis nustato, kad valstybių narių konkurencijos institucijos 
informuoja Komisiją apie sprendimo, kuriuo reikalaujama nutraukti 
pažeidimą, priimami įsipareigojimai arba panaikinama teisė pasinaudoti 
bendrosios išimties reglamento nuostatomis, priėmimą ne vėliau kaip likus 
30 dienų iki jo priėmimo. Tuo tikslu jos pateikia Komisijai bylos santrauką 
ir numatomą priimti sprendimą arba, jo neturint, bet kurį kitą dokumentą, 
kuriame išdėstyti siūlomi veiksmai. Ši informacija gali būti pateikta ir kitų 
valstybių narių konkurencijos institucijoms. Komisijos prašymu veikianti 
konkurencijos institucija pateikia Komisijai kitus jos turimus dokumentus, 
reikalingus bylos įvertinimui. Su Komisijai pateikta informacija gali 
būti supažindintos kitų valstybių narių konkurencijos institucijos. Be to, 
nacionalinės konkurencijos institucijos tarpusavyje gali keistis informacija, 
būtina bylai, kurią jos nagrinėja pagal Sutarties 81 arba 82 straipsnį įvertinti. 
Atsakovas teigė, kad Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 11 straipsnio 4 
dalies reikalavimas pateikti numatomą priimti sprendimą nėra absoliutus, kad 
yra numatyta galimybė pateikti kitą dokumentą, kuriame išdėstyti siūlomi 
veiksmai. Atsakovas taip pat teigė, kad toks kitas dokumentas nagrinėjamu 
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atveju buvo pateiktas. Tačiau su atsakovo pateiktu teisės normos aiškinimu 
negalima sutikti. Teismas nurodė, kad Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 
11 straipsnio 4 dalis iš tiesų numato galimybę vietoje numatomo priimti 
sprendimo pateikti kitą dokumentą, kuriame išdėstyti siūlomi veiksmai 
(galimai – bylos santrauką, pranešimą apie atliktą tyrimą ar pan.). Tačiau tokia 
galimybė yra sąlyginė, t. y. ji galima tik tada, kai numatomo priimti sprendimo 
iš viso nėra. Ši sąlyga reiškia, kad kitas dokumentas gali būti pateiktas tik tada, 
kai iš viso nenumatoma priimti sprendimo. Priešingu atveju, Reglamento 
11 straipsnio 4 dalies įpareigojimas taptų beprasmis, nes kiekvienoje 
byloje iki galutinio sprendimo priėmimo yra parengiama ir priimama eilė 
dokumentų, kuriuose gali atsispindėti tiek bylos santrauka, tiek numatomos 
poveikio priemonės, ir kurie galėtų būti pateikiami Europos Komisijai, tuo 
pačiu paneigiant būtinybę pateikti galutinį sprendimą. Nagrinėjamu atveju 
atsakovas parengė ir priėmė 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 2S-16, todėl 
šiuo atveju nėra sąlygos, leidžiančios vietoje numatomo priimti sprendimo 
pateikti kitą dokumentą. 

Teismas nurodė, kad, atsižvelgiant į nurodytų atsakovo padarytų 
procesinių pažeidimų visumą, ypatingai atkreipiant dėmesį į tai, jog atsakovas 
savo 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 2S-16 grindė per laikotarpį nuo 
2005 m. kovo 15 d. iki 2005 m. liepos 13 d. neteisėtai surinktais įrodymais, 
taip pat įrodymais, kurie neatitinka turiniui keliamų reikalavimų, taip 
pat vykdė neteisėtą tyrimą pareiškėjo dviejų dukterinių įmonių atžvilgiu, 
darytina išvada, kad atsakovo 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 2S-16, 
t. y. šioje byloje pareiškėjo ginčijami nutarimo rezoliucinės dalies pirmas, 
antras ir trečias punktai, yra neteisėtas, todėl naikintinas, nes, jį priimant, 
buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti 
objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.

Teismas nurodė, kad nepriklausomai nuo to, kad ginčijamas sprendimas 
naikintinas kaip neteisėtas, ginčas įvertintinas ir iš esmės. Vertinant 
pareiškėjo ginčijamą 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 2S-16 iš esmės, 
pažymėtina, kad Konkurencijos įstatymo 9 straipsnyje bei EB steigimo 
sutarties 82 straipsnyje numatytiems pažeidimams įrodyti būtina pažeidimo 
sudėties bei įrodymų vertinimo analizė, susidedanti iš kelių susijusių, tačiau 
nuosekliai einančių etapų: (1) turi būti nustatyta atitinkama prekės rinka, 
kuri apibrėžiama pagal prekę ir geografi nę teritoriją; (2) turi būti įvertinta, ar 
ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį ir gali daryti vienpusę lemiamą 
įtaką toje apibrėžtoje rinkoje; (3) turi būti įvertinta, ar tiriami veiksmai 
yra piktnaudžiavimas; (4) EB steigimo sutarties 82 straipsnio aspektu 
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būtina įrodyti poveikį prekybai tarp valstybių narių. Kadangi visi šie etapai 
tarpusavyje yra susiję, tai nors vieno iš jų neteisingas interpretavimas savaime 
sąlygoja neteisingas tiek galutines išvadas, tiek neteisingą paskesnio etapo 
įvertinimą (apibrėžimą).

Teismas nurodė, kad Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalyje 
nustatyta, jog prekės rinka - tai visuma prekių, kurios pirkėjų požiūriu 
yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas. 
Atsakovas 2005 m. gruodžio 22 d. nutarime Nr. 2S-16 atitinkamą prekės 
rinką apibrėžia kaip naft os produktų perdirbimo arba benzino pardavimų iš 
gamyklos rinką ir naft os produktų perdirbimo arba dyzelino pardavimų iš 
gamyklos rinką. Pareiškėjas su atsakovo pateiktu rinkos apibrėžimu nesutinka 
ir teigia, kad atsakovas nepagrįstai į vieną rinką (pardavimai iš gamyklos) 
sujungė pardavimus dideliais kiekiais iš gamyklos (DDU pardavimai) su 
didmeniniais pardavimais (FOT pardavimai). Vertinant pareiškėjo bei 
atsakovo argumentus, pažymėtina, kad Lietuvoje šiuo klausimu teisminės 
praktikos nedaug, o Europos Komisijos nuomonė šiuo klausimu nėra 
vieninga. Tiek pareiškėjas, tiek atsakovas, grįsdami savo pozicijas, nurodė eilę 
Europos Komisijos sprendimų, kurių vienuose naft os produktų pardavimai iš 
gamyklos dideliais kiekiais atskiriami nuo didmeninių pardavimų, o kituose 
tokio atskyrimo nėra. Nesant konkrečių ir nepaneigiamų kriterijų prekės 
rinkos apibrėžimui, tačiau esant būtinumui tokį apibrėžimą nustatyti, būtina 
įvertinti byloje nustatytas faktines aplinkybes, prekių pardavimo kiekius, 
sąlygas bei įvertinti pačią naujausią Europos Komisijos praktiką (nuomonę) 
šiuo klausimu.

Teismas nurodė, kad, pagal pareiškėjo pateiktus paaiškinimus, kurių 
atsakovas nepaneigė, pareiškėjas benzinų bei dizelinų pardavimus geležinkeliu 
vykdo DAF ir DDU sąlygomis (angl. Delivered Alongside Frontier (DAF) ir 
Delivered Duty Unpaid (DDU)), t. y. kai nemokami akcizo mokesčiai ir PVM. 
Laikoma, kad DDU sąlygomis parduotas produktas nepatenka į rinką, į kurią 
jis atvežamas, todėl gali būti laisvai reeksportuojamas. Pareiškėjo pardavimai 
autotransportu atliekami FOT sąlygomis (angl. Free on Truck (FOT)), t. y. 
akcizas ir PVM yra mokami. Pagal pareiškėjo pateiktus paaiškinimus, kurių 
atsakovas nepaneigė ir kuriuos iš dalies net pats nurodė 2005 m. liepos 1 d. 
pranešime apie atliktą tyrimą, galima išskirti tam tikrus esminius momentus, 
kurie leidžia atskirti pardavimus dideliais kiekiais iš gamyklos (DDU) ir 
didmeninius pardavimus (FOT): pardavimai dideliais kiekiais iš gamyklos 
(DDU) vykdomi geležinkeliu, laivais, naft otiekiu – didmeniniai pardavimai 
(FOT) vykdomi autotransportu; transportavimo atstumas geležinkeliu, 
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laivais, naft otiekiu yra 500 km – autotransportu atstumas yra 150 km; 
vykdant pardavimus dideliais kiekiais iš gamyklos (DDU), akcizo ir PVM 
mokesčiai nemokami – vykdant didmeninius pardavimus (FOT), akcizo ir 
PVM mokesčiai mokami; pardavimus dideliais kiekiais iš gamyklos (DDU) 
vykdo pareiškėjas ir importuotojai – didmeninius pardavimus (FOT) vykdo 
pareiškėjas ir didmenininkai; benziną ir dyzeliną dideliais kiekiais iš gamyklos 
(DDU) perka didmenininkai, perveždami produktus į saugojimo terminalus – 
benziną ir dyzeliną autotransportu FOT sąlygomis perka maži didmenininkai, 
mažmenininkai, stambūs pramoniniai vartotojai. Apibendrinant išdėstytus 
pardavimų skirtumus bei įvertinus skirtingus tiekimo grandinės lygmenis, 
yra pagrindas išskirti dvi atskiras rinkas: (1) pardavimus dideliais kiekiais iš 
gamyklos (vykdomus DDU sąlygomis geležinkeliu, laivais ar naft otiekiu), 
apimančius importą bei pareiškėjo pardavimus dideliais kiekiais, kai 
produktai tiekiami į saugojimo terminalus; kadangi pardavimai dideliais 
kiekiais į saugojimo terminalus negali būti vykdomi autotransportu, todėl tik 
pardavimai geležinkeliu DDU sąlygomis kartu su pardavimais iš gamyklos 
naft otiekiu, baržomis ir laivais sudaro pardavimų dideliais kiekiais iš gamyklos 
rinką; šiomis sąlygomis produktai negali būti tiekiami galutiniams vartotojams; 
ir (2) didmeninius pardavimus (vykdomus autotransportu (FOT sąlygomis)), 
kurie apima pardavimus iš nuosavų arba nuomojamų sausumos terminalų 
smulkiems perpardavėjams, mažmenininkams ar dideliems (pramoniniams) 
galutiniams vartotojams. Pažymėtina, kad atsakovas pripažįsta, jog benzino 
ir dyzelino tiekimų iš saugojimo terminalų lygmenyje pareiškėjas nėra 
vienintelis tiekėjas rinkoje ir kad šiame tiekimo lygmenyje pareiškėjas 
priverstas konkuruoti su kitais rinkos dalyviais (duomenys neskelbtini). Teismas 
nurodė, kad tokias išvadas patvirtina ir byloje pateiktas Latvijos Respublikos 
konkurencijos tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimas, priimtas ištyrus 
pareiškėjo prekybą benzinu Latvijos Respublikoje. Šiuo sprendimu Latvijos 
konkurencijos taryba pripažino skirtumą tarp didelių kiekių pardavimo 
iš gamyklos (DDU sąlygomis) ir didmeninių pardavimų (FOT sąlygomis), 
pripažino skirtingas šių dviejų atskirų rinkų savybes (transportavimą, 
kainodarą, sutarčių trukmę); pripažino, kad pareiškėjo klientai didelių kiekių 
pardavimo iš gamyklos (DDU sąlygomis) rinkoje (duomenys neskelbtini) 
konkuruoja su pareiškėju didmeninių pardavimų (FOT sąlygomis) rinkoje. 
Teismas nurodė, kad minėtas išvadas taip pat patvirtina Europos Komisijos 
2006 m. lapkričio 7 d. sprendimas dėl ,,PKN Orlen” ir AB „Mažeikių naft a“ 
koncentracijos, kuriuo pritarta numatomam įmonių „PKN Orlen“ ir AB 
„Mažeikių naft a“ susijungimui. Šiame sprendime Europos Komisija išdėstė 
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savo rinkos analizę bei išvadas dėl pokyčių rinkoje, kuriuos sukeltų numatomas 
susijungimas, t. y. Komisija atliko išsamų ir tikslų rinkos vertinimą, sprendimą 
parėmė ne tik susijungiančių šalių, bet taip pat ir jų klientų, konkurentų ir 
trečiųjų asmenų pozicija, sprendimą parėmė ankstesniais savo sprendimais 
kitose bylose. Sprendime Europos Komisija išskyrė būtent tris vertikaliai 
susijusius platinimo lygmenis (atskirai benzino ir dyzelino): (1) pardavimai iš 
gamyklos dideliais kiekiais; (2) nemažmeniniai; ir (3) mažmeniniai pardavimai. 
Ir nors Komisija paliko tikslaus rinkos apibrėžimo klausimą atvirą, tačiau savo 
sprendime analizavo geografi nę rinką kiekvienai nurodytai atitinkamai prekės 
rinkai (atskirai benzino ir dyzelino pardavimams): (1) iš gamyklos/dideliais 
kiekiais; (2) didmeniniams pardavimams ir (3) mažmeniniams pardavimams, 
t. y. de facto pripažino dvi didmenines rinkas – pardavimus dideliais kiekiais 
iš gamyklos ir didmeninius pardavimus. Išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad 
atsakovas neteisingai apibrėžė prekės rinką, o tai turi esminę reikšmę tolesnėms 
atsakovo išvadoms. Kadangi atsakovas nepripažino atskiros pardavimų 
dideliais kiekiais rinkos, buvo per siaurai apibrėžta DDU pardavimų geografi nė 
rinka, iš esmės orientuojantis tik į tuos pirkėjus, kurie perka FOT sąlygomis. 
Kadangi atsakovas atsisakė pripažinti atskirą didmeninių pardavimų (FOT) 
lygmenį, yra pagrindas manyti, kad 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 2S-
16 5.1 skyriuje atsakovas neteisingai traktavo skirtingas sutartis kaip panašaus 
pobūdžio, taip pat 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 2S-16 5.3 skyriuje 
neteisingai lygino skirtingus sandorius Lietuvoje, iš vienos pusės, Estijoje ir 
Latvijoje, iš kitos pusės, dėl ko galėjo padaryti neteisingas išvadas, jog buvo 
taikoma diskriminacinė kainodara, taip pat nuolaidų sistema. Be to, atsakovas, 
neteisingai apibrėžęs prekės rinką, neatsižvelgė į tai, jog pareiškėjas susiduria 
su žymia pirkėjų galia, kurią turi trys didieji didmenininkai (duomenys 
neskelbtini) perkantys DDU sąlygomis, ir jog pareiškėjas faktiškai konkuruoja 
su tais pačiais pirkėjais FOT pardavimų lygmenyje, kuriame pareiškėjas jau 
veikia kaip didmenininkas, o ne kaip naft os produktų perdirbėjas.

Teismas nurodė, kad, apibrėždamas geografi nes rinkos ribas, atsakovas 
skundžiamame 2005 m. gruodžio 22 d. nutarime Nr. 2S-16 tiek benzino 
prekės rinką, tiek dyzelino prekės rinką geografi škai apibrėžė kaip Baltijos 
šalių teritoriją. Tačiau atsakovas, apibrėždamas geografi nes rinkos ribas, 
padarė keletą pažeidimų, kurie sąlygoja nepagrįstas išvadas. Teismas nurodė, 
kad, pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 7 ir 8 punktų nuostatas bei 
Konkurencijos tarybos 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 17 patvirtintus 
Konkurencijos tarybos paaiškinimus dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo, 
atsakovui privalu atlikti kliūčių įeiti į rinką analizę. Nors Konkurencijos 
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įstatymas tokią analizę atlikti reikalauja ir atsakovas savo argumentų 
pagrindu (dėl rinkos apibrėžimo) laiko naft os produktų saugojimo terminalų 
trūkumą, tačiau atsakovas nei savo 2005 m. liepos 1 d. pranešime apie baigtą 
tyrimą, nei 2005 m. gruodžio 22 d. nutarime Nr. 2S-16, nei visoje Tyrimo 
medžiagoje nepateikė jokios saugojimo terminalų rinkos analizės, tyrimo 
eigoje, pateikdamas klausimynus įvairiems ūkio subjektams, atsakovas netgi 
neuždavė jokių klausimų rinkos dalyviams apie saugojimo terminalus. Tokiu 
būdu, padarydamas išvadą apie saugojimo terminalų trūkumą, atsakovas iš 
esmės nesirėmė jokiais atliktais tyrimais, analizėmis ar surinktais objektyviais 
duomenimis, kas leidžia padaryti išvadą, jog atsakovo išvada apie saugojimo 
terminalų trūkumą nėra pagrįsta. Šias išvadas patvirtina ir pareiškėjo kartu su 
skundu pateikta naft os produktų saugojimo terminalų analizė, kuri patvirtina, 
jog saugojimo terminalų trūkumo nėra, ir kurioje pateiktų duomenų bei 
padarytų išvadų atsakovas nėra paneigęs.

Teismas nurodė, kad atsakovas iš esmės niekaip neįvertino galimų 
rinkos ribų pasikeitimo laiko atžvilgiu. Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas 2003 m. liepos 11 d. nutartyje byloje Nr. A4-562/2003 išaiškino, kad 
atitinkamos benzino ir dyzelino geografi nės rinkos apibrėžimas apima tik 
Lietuvą. Atsakovas teigė, kad dėl pokyčių 2002-2004 m. tapo įmanomas 
platesnis rinkos apibrėžimas, tačiau atsakovas nutarime nenustatė šių pokyčių 
išdėstymo laike ir jų poveikio, laikui bėgant, nepaaiškino, kada jie lėmė 
rinkos išsiplėtimą, nenustatė svarbiausių iš šių pokyčių poveikio ir iš viso 
neanalizavo geografi nės rinkos apibrėžimo pasikeitimo galimybės iki ir po 
2004 m. gegužės 1d. Iš to darytina išvada, kad atsakovas neatliko objektyvaus 
visų aplinkybių ir įrodymų dėl pokyčių per 2002–2004 m. laikotarpį 
vertinimo ir nepagrįstai nesivadovavo Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo sprendime numatyta pozicija, apibrėždamas rinką didesniąją tariamo 
pažeidimo laikotarpio dalį (t. y. iki 2004 m. gegužės 1d.). 

Teismas nurodė, kad, pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 7 
ir 8 punktus ir Paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo nuostatas, 
atsakovas turi atlikti konkurencijos sąlygų analizę, tarp jų – sisteminę 
konkurencijos proceso, konkurentų, konkurentų rinkos dalių, prekybos srautų 
ir transporto kaštų analizę. Pareiškėjo ginčijamo 2005 m. gruodžio 22 d. 
nutarimo analizė leidžia konstatuoti, kad atsakovas šių reikalavimų nevykdė 
ir neišnagrinėjo kelių veiksnių, kurie turėjo būti išnagrinėti, t. y. atsakovas 
neišnagrinėjo visų gretimų teritorijų, o sutelkė dėmesį tik į Lenkiją, nenurodė 
kitų dalyvių, be pareiškėjo, rinkos dalių pasiskirstymo, neišnagrinėjo prekybos 
srautų, neišnagrinėjo transporto kaštų, vėl gi – išskyrus Lenkiją. Pažymėtina, 
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kad šiuos trūkumus pripažino ir pats atsakovas, tiksliau, tyrimą atlikęs ir 
žodiniame bylos nagrinėjime dalyvavęs atsakovo pareigūnas.

Teismas nurodė, kad atsakovas, apibrėždamas tiek prekės rinką, tiek 
geografi nę rinką, pareiškėją, kaip ūkio subjektą, vertino apjungdamas į vieną 
visumą tiek motininę įmonę, t. y. AB „Mažeikių naft a“, tiek jos dukterines 
bendroves UAB „Mažeikių naft os“ prekybos namai, SIA „Mažeikių naft a 
Tirdziecibas nams“, OU „Mažeikių Naft a Trading House“. Tuo tarpu, 
vertindamas pareiškėjo verslo partnerius (konkurentus) (duomenys 
neskelbtini), neatsižvelgė į tai, kad šie ūkio subjektai tėra tik dukterinės įmonės, 
o motininės įmonės yra tarptautinės kompanijos (koncernai), vykdančios 
veiklą daugelyje šalių, tarp jų – Lietuvoje, ir dalyvaujančios naft os versle nuo 
naft os telkinių žvalgybos, naft os gavybos iki mažmeninės prekybos, taip pat 
apimant naft os perdirbimą bei įvairaus lygio prekybą naft os produktais, t. 
y. turinčios ypatingai didelę pirkėjų galią, tuo pačiu galinčios vykdyti didelį 
konkurencinį spaudimą pareiškėjui. Toks skirtingas ūkio subjektų statuso 
įvertinimas pažeidė Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalį ir 12 dalį, ir tai 
sąlygojo neteisingą tiek prekės, tiek geografi nės rinkos teritorijos apibrėžimus.

Teismas nurodė, kad dėl to, jog atsakovas neteisingai apibrėžė tiek prekės 
rinką, tiek geografi nes rinkos ribas, darytina išvada, kad atsakovas neteisingai 
nustatė atitinkamos prekės rinką. Atsižvelgiant į tai, kad atitinkamos prekės 
rinkos apibrėžimas yra vienas esminių konkurencijos teisėje atliekamų tyrimų 
elementų, darančių esminę įtaką visiems po to einantiems tyrimo metodams 
bei rezultatams, darytina išvada, kad, neteisingai nustačius atitinkamos 
prekės rinką, jokios tolesnės išvados dėl dominuojančios padėties, dėl 
piktnaudžiavimo bei dėl atitikimo ES steigimo sutarties 82 straipsniui negali 
būti teisingos, nes neteisingų duomenų pagrindu negali atsirasti teisingas 
rezultatas. Dėl to atsakovo 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 2S-16, t. y. 
ginčijami šio nutarimo rezoliucinės dalies pirmas, antras ir trečias punktai, 
naikintini kaip nepagrįsti.

Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjo reikalavimas priteisti iš atsakovo 
pareiškėjo naudai sumokėtą žyminį mokestį tenkintinas iš dalies. Kadangi 
ginčas dėl atsakovo 2005 m. kovo 7 d. nutarimo Nr. 1S-27, kuris iš pradžių 
buvo sprendžiamas atskiroje byloje, yra išsprendžiamas, tenkinant pareiškėjo 
reikalavimą iš dalies, t. y. naikinama tik viena nutarimo dalis iš trijų, todėl, 
vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsniu, 
pareiškėjui priteistini du trečdaliai už šį reikalavimą sumokėto žyminio 
mokesčio, t. y. 66 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad ginčas dėl atsakovo 2005 m. 
gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 2S-16 panaikinimo yra išsprendžiamas pareiškėjo 
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naudai, jam priteistinas visas už šį reikalavimą sumokėtas žyminis mokestis, t. 
y. 100 Lt. Teismas nurodė, kad pareiškėjo reikalavimas dėl kitų išlaidų šioje 
proceso stadijoje nespręstinas, nes pareiškėjas nepateikė jokių patirtas išlaidas 
pagrindžiančių dokumentų. Pareiškėjui išaiškintina, kad atitinkamą prašymą 
dėl teismo išlaidų priteisimo su visais išlaidas pagrindžiančiais dokumentais 
jis turi teisę pateikti teismui per 14 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

III.

Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2007 m. birželio 28 d. sprendimo dalį dėl 
Konkurencijos tarybos 2005 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 2S-16 
panaikinimo ir dėl šios bylos dalies priimti naują sprendimą, kuriuo 
pareiškėjo skundą atmesti ir palikti galioti Konkurencijos tarybos 2005 m. 
gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 2S-16.

Atsakovas nurodo, kad jis sutinka su pirmosios instancijos teismo 
sprendimo dalimi dėl atsakovo 2005 m. kovo 7 d. nutarimo Nr. 1S-27 dalinio 
panaikinimo, tačiau nesutinka su teismo sprendimo dalimi dėl atsakovo 2005 
m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 2S-16 panaikinimo.

Atsakovas nurodo, kad Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalies, 
kurioje nustatyta Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų pareiga, prieš 
atliekant 26 straipsnyje nurodytus veiksmus, pateikti Konkurencijos tarybos 
išduotą dokumentą, patvirtinantį jų įgaliojimus, tyrimo tikslus ir terminus, 
paskirtis yra užtikrinti asmenų galimybę įsitikinti Konkurencijos tarybos 
pareigūnų atliekamų veiksmų teisėtumu. Pareigūnams nepateikus jų 
įgaliojimus patvirtinančio dokumento, ūkio subjektai ar kiti asmenys galėtų 
nevykdyti tokių pareigūnų nurodymų. Tačiau reikalavimas pateikti tyrimo 
tikslus ir terminus patvirtinantį dokumentą įstatymo pažeidimu įtariamam 
subjektui, kad po to būtų galima teisėtai gauti duomenis iš valstybės valdymo 
ir savivaldos institucijų ar kitų ūkio subjektų, yra nelogiškas ir neparemtas 
teisės normomis. Atsakovas nurodo, kad taip pat būtina atsižvelgti ir į 
Konkurencijos įstatymo 19 straipsnyje išvardintus Konkurencijos tarybos 
įgalinimus. Šio straipsnio 1 dalies 3 punktas leidžia Konkurencijos tarybai 
duoti privalomus nurodymus ūkio subjektams, tarp jų – komerciniams 
bankams ir kitoms kredito įstaigoms bei valstybės valdymo ir savivaldos 
institucijoms, pateikti fi nansinius ir kitus dokumentus, taip pat turinčius ir 
komercinių paslapčių, bei kitą informaciją, reikalingą rinkoms tirti ar kitiems 
tarybos uždaviniams vykdyti. Pažymėtina, kad įstatymas nereikalauja pateikti 
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tyrimo tikslus ir terminus patvirtinantį dokumentą, kai Konkurencijos 
taryba atlieka Konkurencijos įstatymo 19 straipsnyje nurodytus veiksmus. 
Atsakovas nurodo, kad 2004 m. liepos 26 d. atlikto patikrinimo metu AB 
„Mažeikių naft a“ atstovams buvo pateiktas Konkurencijos tarybos 2004 
m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 1S-119 dėl tyrimo pradėjimo, kuriame buvo 
nurodyti tyrimo tikslai, tyrimą atliekantys įgalioti pareigūnai bei pareigūnai, 
įgalioti atlikti Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje 1 ir 2 punktuose 
nurodytus veiksmus, nuorašas. Atliekant visus kitus šio tyrimo veiksmus, 
buvo vadovaujamasi minėtu Konkurencijos tarybos nutarimu. Priėmus 2005 
m. kovo 7 d. nutarimą Nr. 1S-27, Konkurencijos taryba AB „Mažeikių naft a“ iš 
esmės prašė patikslinti ir papildyti jau anksčiau pareiškėjo pateiktą neišsamią 
informaciją, taip pat buvo įvykdytos AB „Mažeikių naft a“ darbuotojų 
apklausos. Prieš pradedant apklausas, jie buvo supažindinti su savo teisėmis 
ir pareigomis. Atliekant darbuotojų apklausas, dalyvavo AB „Mažeikių naft a“ 
advokatai, kurių tikslas buvo užtikrinti, kad vykdomos apklausos metu nebūtų 
pažeistos jų atstovaujamųjų teisės. Apklausos protokoluose neužfi ksuota jokie 
galimai neteisėti apklausą atlikusių pareigūnų veiksmai, taip pat jokie veiksmai 
nebuvo apskųsti Konkurencijos tarybai, kaip tai numatyta Konkurencijos 
įstatymo 27 straipsnyje. Be to, apie tyrimo papildymą bei tyrimo termino 
pratęsimą AB „Mažeikių naft a“ buvo informuota ir Konkurencijos tarybos 
2005 m. birželio 10 d. bei 2005 m. birželio 27 d. raštuose. Visi šie faktai leidžia 
tvirtinti, kad AB „Mažeikių naft a“ buvo tinkamai informuojama apie tyrimą. 
Atsakovas nurodo, kad Konkurencijos įstatymas nenumato Konkurencijos 
tarybos įgaliotų pareigūnų pareigos ūkio subjektams, jau informuotiems 
apie tyrimo pradėjimą, prieš prašant juos pateikti informaciją arba duoti 
paaiškinimus, pateikti visus Konkurencijos tarybos priimtus nutarimus 
pratęsti šio konkretaus tyrimo terminą, jeigu šie ūkio subjektai to neprašo. 
Atsakovas nurodo, kad visi pagrindiniai įrodymai byloje surinkti iki 2005 m. 
kovo 15 d., todėl, net ir pripažinimas visų laikotarpiu nuo 2005 m. kovo 15 d. 
iki 2005 m. liepos 13 d. surinktus įrodymus neteisėtais, tai negali lemti 2005 
m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 2S-16 išvadų neteisėtumo bei nepagrįstumo. 

Atsakovas nurodo, kad teismas padarė išvadą, jog Konkurencijos tarybos 
tyrimas ta dalimi, kiek yra susijęs su SIA „Mažeikių Naft a Tirdzniecibas nams“ 
ir OU „Mažeikių Naft a Trading House“ veikla, yra neteisėtas, nes atliktas 
nepriėmus sprendimo dėl tyrimo atlikimo. Tačiau suprantama, kokią tyrimo 
dalį ir konkrečiai kokius tyrimo veiksmus teismas pripažino neteisėtais. 
Ginčijamas Konkurencijos tarybos nutarimas priimtas tik AB „Mažeikių 
naft a“ atžvilgiu. SIA „Mažeikių Naft a Tirdzniecibas nams“ ir OU „Mažeikių 
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Naft a Trading House“ jokios sankcijos nėra skirtos, o nutarimo aprašomosios 
dalies pirmame skyriuje „Ūkio subjektas, kurio veiksmai buvo tiriami“ tik 
paaiškinta kaip, atsižvelgiant į Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalį, turi 
būti apskaičiuojamos ūkio subjekto bendrosios pajamos ir rinkos dalis. AB 
„Mažeikių naft a“ yra patronuojanti įmonė SIA „Mažeikių Naft a Tirdzniecibas 
nams“ ir OU „Mažeikių Naft a Trading House“ įmonių atžvilgiu. Šios įmonės 
realiai negali naudotis veikimo laisve, nustatydamos savo ekonominį elgesį 
rinkoje, nes yra visiškai kontroliuojamos. Todėl atsakomybė už Konkurencijos 
tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. nutarime Nr. 2S-16 paminėtus veiksmus tenka 
tik AB „Mažeikių naft a“.

Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės pripažino 
Konkurencijos tarybos pareigūnų teisę apklausų metu naudoti garso įrašymo 
priemones. Apklausos garso įraše tiksliausiai fi ksuojamos visos apklausos 
aplinkybės bei apklausiamųjų asmenų atsakymai, jų neiškreipiant. Tokiu būdu 
visiškai užtikrinamas teisingas ir visapusiškas apklausiamo asmens paaiškinimų 
fi ksavimas bei išvengiama galimų iškraipymų, užrašant paaiškinimų turinį 
protokole. Pažymėtina, kad AB „Mažeikių naft a“ atstovams buvo sudarytos 
sąlygos naudotis padarytais garso įrašais. Be to, AB „Mažeikių naft a“ ne tik 
neginčijo apklausų metu darytų garso įrašų teisėtumo, tačiau pati, nagrinėjant 
bylą teisme, rėmėsi garso įrašų pagalba užfi ksuotais asmenų paaiškinimais. 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas nusprendė pripažinti netinkamais 
įrodymais tik apklausų protokolus, kuriuose nėra užfi ksuotas paaiškinimų 
turinys. Tačiau teismas nesuabejojo pačių garso įrašų bei jų pagrindu padarytų 
ir teismui pateiktų apklausų stenogramų teisėtumu ir leistinumu. Todėl 
nėra aišku, kokią reikšmę 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 2S-16 išvadų 
teisėtumui gali turėti minėtų protokolų pripažinimas netinkamais įrodymais.

Atsakovas nurodo, kad nesutinka su teismo sprendime pateiktu 
Konkurencijos įstatymo 31 straipsnio 1 ir 2 dalių bei Reglamento 91 punkto 
nuostatų aiškinimu, priskiriant tyrimą atlikusį Konkurencijos tarybos 
įgaliotą pareigūną prie bylos dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo dalyvių. 
Konkurencijos įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje pateiktas baigtinis bylos dėl 
Konkurencijos įstatymo pažeidimo dalyvių sąrašas. Tyrimą atlikęs pareigūnas 
šiame sąraše nėra paminėtas. Todėl Reglamento 91 punkto nuostata, 
numatanti teisę užduoti klausimus proceso dalyviams, yra netaikoma 
pareigūno atžvilgiu. Pažymėtina, kad tyrimą atlikęs pareigūnas yra įgaliotas 
Konkurencijos tarybos ir, atlikdamas tyrimą, veikia Konkurencijos tarybos 
vardu. Todėl tyrimą atlikusio pareigūno pripažinimas bylos dėl Konkurencijos 
įstatymo pažeidimo nagrinėjimo proceso dalyviu iš esmės reikštų tokio 
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statuso suteikimą Konkurencijos tarybai, kas yra nelogiška. Atkreiptinas 
dėmesys, kad bylos Konkurencijos taryboje nagrinėjimo tikslas – išklausyti 
šalių paaiškinimus. AB „Mažeikių naft a“ galėjo netrukdomai atkreipti tarybos 
dėmesį į visus tyrimo netikslumus ar neaiškumus per bylos dėl įstatymo 
pažeidimo nagrinėjimo posėdį. Taip pat labai svarbu yra tai, kad, atsižvelgiant 
į labai didelę bylos apimtį, posėdžio pirmininkas leido AB „Mažeikių naft a“ 
atstovams užduoti klausimus tyrėjams (buvo tik ribojamas klausimų kiekis). 

Atsakovas nurodo, kad neaišku, kokią įtaką 2005 m. gruodžio 22 d. 
nutarimo Nr. 2S-16 teisėtumui gali turėti leidimas ar neleidimas įtariamojo 
pažeidėjo atstovams daryti bylos nagrinėjimo posėdžio garso įrašą. Posėdžio 
metu rašomas protokolas. Visi posėdyje dalyvaujantys asmenys turi teisę 
prašyti, kad į protokolą būtų įrašytos aplinkybės, kurias jie laiko esminėmis 
svarstomu klausimu. Posėdyje dalyvavę suinteresuoti asmenys galėjo pareikšti 
pastabas dėl protokolo ir prašyti pataisyti protokolą. AB „Mažeikių naft a“ 
pasinaudojo tokia teisę ir pateikė savo pastabas dėl protokolo. Konkurencijos 
tarybos teismui perduotam posėdžio protokolui AB „Mažeikių naft a“ atstovai 
jokių pastabų neturėjo. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad AB „Mažeikių 
naft a“ atstovų prašymas daryti posėdžio garso įrašą buvo pateiktas dar 
iki posėdžio (su juo buvo supažindinti visi Tarybos nariai) ir pakartotas 
posėdžio pradžioje, girdint visiems Tarybos nariams. Posėdžio pirmininkas, 
vykdydamas savo Reglamente nustatytas posėdžio tvarkos užtikrinimo 
funkcijas, atsakydamas į AB „Mažeikių naft a“ prašymą, išreiškė visos Tarybos 
valią, todėl nagrinėjamu atveju Reglamento 68 punktas nebuvo pažeistas.

Atsakovas nurodo, kad Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 3 dalyje 
yra nurodyta, kad Konkurencijos tarybos nutarimas turi remtis tik tomis 
tyrimo išvadomis ir faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių asmuo, įtariamas 
Konkurencijos įstatymo pažeidimu, turėjo galimybę duoti paaiškinimus. Iš 
šios nuostatos akivaizdu, kad nėra reikalavimo, jog galutinis nutarimas būtų 
tiksli tyrimo išvadų (pranešimo apie atliktą tyrimą) kopija. Šia nuostata 
reikalaujama, kad pažeidimu įtariamas ūkio subjektas būtų informuotas, 
dėl kokio pažeidimo padarymo jis yra įtariamas ir kokiais įrodymais 
grindžiamas tas įtarimas. Atsižvelgiant į tai, kad Konkurencijos tarybos 
nutarimas dėl pažeidimo konstatavimo priimamas tik po bylos nagrinėjimo 
posėdžio ir tik išklausius visų proceso dalyvių argumentų, iš Konkurencijos 
tarybos narių (bendrai) negali būti atimta teisė daryti galutines išvadas dėl 
pažeidimo buvimo bei jo kvalifi kavimo. Konkurencijos taryba neprivalo aklai 
pritarti pranešimo išvadoms, ji gali net priimti visiškai priešingą sprendimą 
– nutraukti bylą, nesant įstatymo pažeidimo (Konkurencijos įstatymo 
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36 straipsnis). Be to, Konkurencijos taryba negali neįsiklausyti į proceso 
dalyvių atsiliepimus į pranešimą bei per bylos nagrinėjimo posėdį išsakytus 
argumentus. Jeigu Konkurencijos taryba mato, kad byloje būtina nustatyti 
ar patikrinti naujas paaiškėjusias faktines aplinkybes, ji gali grąžinti bylą 
papildomam tyrimui atlikti. Tačiau nagrinėjamu atveju ginčas iš esmės vyksta 
ne dėl faktinių aplinkybių, o dėl tų aplinkybių vertinimo bei AB „Mažeikių 
naft a“ elgesio kvalifi kavimo. Todėl Konkurencijos taryba visiškai teisėtai 
ir pagrįstai nutarime atsižvelgė tiek į tyrimo išvadas, tiek ir į suinteresuotų 
asmenų pateiktus paaiškinimus. Atsakovas nurodo, kad pranešime apie atliktą 
tyrimą atskirai išskirtos benzino ir dyzelino rinkos, pateikti argumentai dėl 
AB „Mažeikių naft a“ padėties gamintojo lygmenyje, nurodytos pardavimų 
kryptys, vertinta bendrovės galimybė susidurti su konkurenciniu spaudimu. 
Iš pranešimo akivaizdu, kad nagrinėjama prekės rinka nėra skaidoma, 
atsižvelgiant į pardavimus geležinkeliu ir autotransportu. Be to, kaip matyti iš 
AB „Mažeikių naft a“ pateiktų atsiliepimų į pranešimą, ji pasinaudojo savo teise 
pateikti išsamius paaiškinimus dėl, jos manymu, nagrinėjamu atveju tinkamo 
rinkos apibrėžimo. Atsakovas nurodo, kad nutarime pateikiami AB „Mažeikių 
naft a“ atsiliepime į pranešimą pateiktų duomenų apie laisvus saugojimo 
rezervuarus komentarai negali būti laikomi naujomis faktinėmis aplinkybėmis. 
Išvados dėl planinių nuolaidų taikymo bei kelio paralelinei prekybai užkirtimo 
priimtos, įvertinus byloje esančią medžiagą bei suinteresuotų asmenų pateiktus 
paaiškinimus bylos nagrinėjimo metu, nesiremiant jokiomis naujomis 
faktinėmis aplinkybėmis. Atsakovas nurodo, kad byloje Boehringe Mannheim 
GmgH prieš Komisiją Europos Teisingumo Teismas nurodė, kad pranešimas 
atitinka keliamus reikalavimus, jei jame išdėstyti esminiai faktai, kuriais remiasi 
Komisija. Dar daugiau, teismas pripažįsta Komisijos teisę net ir po pranešimo 
dėl prieštaravimų šalims išsiuntimo atlikti papildomus naujus tyrimus, o dėl 
tokio tyrimo papildomas pranešimas dėl prieštaravimų turi būti siunčiamas 
įmonėms tik tokiu atveju, jei tokiu tyrimu Komisija nustato ir vertina naujas 
faktines aplinkybes prieš įmones arba iš esmės pakeičia ginčytino pažeidimo 
įrodymus (Teismo 1972 m. liepos 14 d. sprendimas byloje Nr. 52-69 - J.R.Geigy 
prieš Komisiją, 14 p.). Ši Europos Teisingumo Teismo praktika patvirtina 
Konkurencijos tarybos poziciją. Tuo tarpu teismo pateiktas Musique Diff usion 
prieš Europos Komisiją bylos pavyzdys yra netinkamas, nes teismo nurodytu 
atveju Komisija savo sprendime padarė išvadą, kad pažeidimai truko ilgiau 
negu buvo manoma, ruošiant pranešimą apie atliktą tyrimą, tai yra pasirėmė 
visiškai naujomis faktinėmis aplinkybėmis, rodančiomis kitą pažeidimo 
trukmę, kas padarė reikšmingą įtaką ir sankcijos paskyrimui.
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Atsakovas nurodo, kad Reglamento 1/2003 11 straipsnio 4 dalyje 
nurodyta, kad valstybių narių konkurencijos institucijos informuoja Komisiją 
apie sprendimo, kuriuo reikalaujama nutraukti pažeidimą, priėmimą ne vėliau 
kaip likus 30 dienų iki jo priėmimo. Tuo tikslu nacionalinė konkurencijos 
institucija (toliau – ir NKI) Komisijai pateikia bylos santrauką ir numatomą 
priimti sprendimą arba, jo neturint, bet kurį kitą dokumentą, kuriame išdėstyti 
siūlomi veiksmai. Šios nuostatos yra detalizuotos Komisijos pranešime dėl 
bendradarbiavimo konkurencijos institucijų tinkle (2004/C101/03). Šio 
Pranešimo 46 punkte nurodyta, kad jeigu Komisija per 30 dienų terminą 
nepradėjo procedūrų dėl tiriamo pažeidimo (t. y. jei Komisija neperima 
tyrimo iš NKI), NKI gali priimti sprendimą. Komisija gali pateikti nacionalinei 
konkurencijos institucijai savo nuomonę apie bylą raštu. Iš tokio reglamentavimo 
akivaizdu, kad Reglamento 1/2003 11 straipsnio 4 dalies nuostatų tikslas yra 
suteikti Komisijai galimybę perimti tyrimą iš NKI. Komisijai neperėmus tyrimo, 
NKI galutinį sprendimą priima savarankiškai. Reglamento 1/2003 5 straipsnyje 
yra nurodyti valstybių narių konkurencijos institucijų įgaliojimai, taikant 
Sutarties 81 ir 82 straipsnius. Priimant bet kurį iš šiame straipsnyje nurodytų 
sprendimų, nėra reikalaujama gauti išankstinį Komisijos pritarimą konkrečiam 
sprendimui. Priešingu atveju būtų įtvirtinta situacija, kai galutinį sprendimą 
po atlikto tyrimo priimtų ne NKI, o po to nacionaliniai teismai, bet Komisija. 
Atsakovas nurodo, kad Konkurencijos taryba įvykdė Reglamento 1/2003 11 
straipsnio 4 dalies reikalavimą, supažindindama Komisiją su bylos santrauka, 
bei nurodydama, kokio pobūdžio sankciją ketinama taikyti, kai buvo baigtas 
tyrimas. Pažymėtina, kad Konkurencijos taryba nagrinėjamu atveju negavo iš 
Komisijos jokių priekaištų dėl galimo netinkamo informavimo apie ketinamą 
priimti sprendimą AB „Mažeikių naft a“ atžvilgiu. Jeigu teismui kyla abejonių 
dėl tinkamo Komisijos informavimo šioje byloje, remiantis Reglamento 1/2003 
15 straipsnio 1 dalimi, teismas gali prašyti Komisijos pateikti jos nuomonę 
Bendrijos konkurencijos taisyklių taikymo klausimais.

Atsakovas nurodo, kad prekių pristatymo būdas pats savaime negali 
būti rinkos (platinimo lygmens) išskyrimo kriterijumi. Apibrėžiant prekės 
rinką, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas pirkėjui (Konkurencijos 
įstatymo 3 straipsnio 6 dalyje prekės rinka apibrėžiama kaip visuma prekių, 
kurios pirkėjų požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, 
naudojimą ir kainas). Gamintojas užima kraštutinę padėtį („prieš srovę“), 
o pagamintas produktas juda „pasroviui“ nuo gamintojo link galutinio 
vartotojo. Kiekvienam platinimo grandinės lygmeniui būdinga tai, kad jame 
sukuriama pridėtinė vertė (pvz., didmenininkai sukuria pridėtinę vertę, 
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pristatydami į mažmeninio platinimo punktą sutarto asortimento ir kokybės 
reikiamą prekių kiekį. Mažmenininkui, perkančiam prekes ne tiesiai iš 
gamintojo, o iš didmenininko, nereikia kurti ir išlaikyti nuosavo logistikos 
padalinio). Pabrėžtina, kad nagrinėjamu atveju AB „Mažeikių naft os“ sutarčių 
su klientais sąlygos (ir ypatingai nuolaidos) priklausė nuo perkamo bendro 
kiekio per metus, nepriklausomai nuo to, kokiu transportu perkamas benzinas 
ar dyzelinas bus atsiimamas iš gamyklos. Atsakovas nurodo, kad, neaiškus 
yra teismo argumentas dėl skirtingų transportavimo atstumų geležinkeliu ir 
autotransportu, nurodant, kad transportavimo atstumas geležinkeliu yra 500 
km. Turint omenyje Lietuvos Respublikos teritorijos plotą, neaišku, į kurią 
Lietuvos vietą mūsų šalies įmonės galėtų vežti krovinį 500 km.

Atsakovas nurodo, kad akcizas ir PVM yra netiesioginiai mokesčiai, 
kurių našta galų gale tenka vartotojui. Šie mokesčiai turi būti mokamai 
nepriklausomai nuo transportavimo iš gamyklos būdo, gali skirtis tik jų 
sumokėjimo momentas. Akcizo ir PVM sumokėjimo momentui reikšmingas 
yra ir produkto gabenimo paskirties taškas (ar tai akcizinis sandėlis, ar 
produktas lieka Lietuvos teritorijoje, ar yra eksportuojamas), o ne tik 
transportavimo būdas bei sutartyje nurodytos pristatymo sąlygos. Kaip 
ir transportavimo būdas, mokesčių sumokėjimo momentas negali būti 
savarankišku platinimo grandinės lygmens išskyrimo kriterijumi.

Atsakovas nurodo, kad teismas teigė, jog pardavimus dideliais kiekiais iš 
gamyklos (DDU) vykdo pareiškėjas ir importuotojai. Iš tokios teismo pozicijos 
darytina išvada, kad teismas laiko importuotojus (duomenys neskelbtini) AB 
„Mažeikių naft a“ konkurentais, parduodant benziną ir dyzeliną dideliais 
kiekiais iš gamyklos (DDU). Tai reiškia, kad, teismo nuomone, AB „Mažeikių 
naft a“ patiria importuotojų – konkurentų spaudimą, net parduodama 
benziną ir dyzeliną baržomis, laivais ir naft otiekiu. Tačiau akivaizdu, kad 
tokia konkurencija nevyksta. Be to, parduodant benziną ir dyzeliną laivais ir 
baržomis taikomos visai kitokios pardavimo sąlygos bei kainodara. Nutarime 
Nr. 2S-16 nurodyta, kad visa bendrovės pagaminta produkcija yra platinama 
dviem skirtingomis kryptimis – strateginėse bendrovės rinkose (Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje) pardavimais užsiima „Mažeikių naft os“ prekybos namai, o 
jūros keliu per „Klaipėdos naft os“ terminalą – tarptautinės prekybos bendrovė 
(duomenys neskelbtini). Šios aplinkybės neginčija ir pati AB „Mažeikių naft a“. 
Taigi produkcijos platinimas jūros keliu net yra patikėtas specialiai bendrovei, 
o kainodara (duomenys neskelbtini).

Atsakovas nurodo, kad neatitinka tikrovės ir teismo teiginys, kad 
benziną ir dyzeliną autotransportu FOT sąlygomis perka maži didmenininkai, 
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mažmenininkai, stambūs pramoniniai vartotojai. Bylos medžiagoje yra 
duomenų, o ir pati AB „Mažeikių naft a“ neneigia, kad benziną ir dyzeliną 
autotransportu pirko ir vadinami dideli didmenininkai (duomenys neskelbtini). 
Be to, benziną bei dyzeliną dideliais kiekiais iš gamyklos (DDU) pirko ir 
dideli, ir maži didmenininkai.

Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės neginčija 
Konkurencijos tarybos nustatyto prekės rinkos apibrėžimo (Konkurencijos 
taryba išskyrė atskiras dyzelino ir benzino rinkas, neskaidant prekės rinkos 
pagal benzino rūšis), tačiau teismas nesutinka su Konkurencijos tarybos 
pateiktu rinkos lygmenų išskyrimu. Konkurencijos taryba savo nutarime Nr. 
2S-16 taip pasisakė dėl rinkos lygmenų: gamintojas savo produkciją parduoda 
tiek dideliems, tiek ir santykinai mažesniems didmeniniams pirkėjams, kurie 
parduoda jį mažmenininkams ir/arba patys per savo valdomus degalinių 
tinklus parduoda jį galutiniam vartotojui (tokiu atveju jie patys veikia ir 
kaip mažmenininkai); nors AB „Mažeikių naft a“ dalį benzino ir dyzelino 
parduoda tiesiai mažmenininkams, ši pardavimų dalis yra nereikšminga, 
be to, tai nebuvo tyrimo objektas. Taigi Konkurencijos taryba nustatė tokią 
platinimo grandinę: gamintojas – didmenininkas – mažmenininkas. Teismas 
iš esmės sutiko su tokiu Konkurencijos tarybos požiūriu, tačiau, teismo 
nuomone, AB „Mažeikių naft a“, pardavinėdama benziną ir dyzeliną, kraunant 
produktą į autocisternas, veikia nebe gamintojas–didmenininkas lygmenyje, 
o nusileidžia į kitą lygmenį: didmenininkas–mažmenininkas. Tačiau teismas 
pats (kaip ir Konkurencijos taryba) priskyrė (duomenys neskelbtini) įmones 
prie didmenininkų (ir netgi didelių didmenininkų). Mažmeninę prekybą 
degalais gali vykdyti tik degalinės (degalų pardavimas stambiems galutiniams 
vartotojams ne per degalinės sudaro tik labai nereikšmingą dalį degalų 
pardavimuose), todėl teismo pozicija gali būti suprantama tik kaip manymas, 
jog kiekviena iš AB „Mažeikių naft a“ teritorijos iškeliavusi pripildyta degalais 
autocisterna vyksta būtinai į degalinę (t. y. ji niekada nevažiuoja į degalų 
saugojimo terminalą). Pagal teismo logiką, AB „Mažeikių naft a“ pardavimai, 
(duomenys neskelbtini), turi būti priskiriami prie pirmojo platinimo lygmens 
(t. y. prie pardavimų dideliais kiekiais iš gamyklos), o pardavimai tai pačiai 
(duomenys neskelbtini) vykdomi autotransportu jau priskiriami prie 
nemažmeninių pardavimų (antras platinimo lygmuo). Tokiu būdu, anot 
teismo, AB „Mažeikių naft a“ parduodama degalus (duomenys neskelbtini) 
autotransportu FOT sąlygomis, veikia kaip didmenininkas ir faktiškai 
konkuruoja su kitais didmenininkais, tarp jų – ir su tuo pačiu (duomenys 
neskelbtini).
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Atsakovas nurodo, kad, nustatant benzino ir dyzelino platinimo lygmenis, 
svarbiausią reikšmę turi ne pristatymo būdas (autotransportu, geležinkeliu, 
laivais), bet konkretaus pirkėjo vykdomos veiklos pobūdis. Tai patvirtina ir 
byloje nustatytos faktinės aplinkybės: (1) (duomenys nesklebtini); (2) vadinamieji 
„dideli didmenininkai“ perka degalus ir geležinkeliu, ir autotransportu, 
analogiškai perka ir „maži didmenininkai“ (pvz., UAB „Skulas“, KB „Tiltoilas“); 
(3) AB „Mažeikių naft a“ pardavimų dalis tiesiogiai mažmenininkams yra 
nereikšminga, nepriklausomi mažmenininkai (užsiimantys tik mažmenine 
prekyba degalais ūkio subjektai) degalus dažniausiai perka iš didmenininkų. 
Atsakovas nurodo, kad, atsižvelgiant į tai, kad AB „Mažeikių naft a“ pirkėjų 
gaunama nuolaida nepriklauso nuo prekių atsiėmimo būdo, o reikšmingas 
skaičius pirkėjų prekes perka ir geležinkeliu, ir autotransportu, nėra pagrindo 
skirstyti prekės rinkas pagal transportavimo būdą.

Atsakovas nurodo, kad teismas be pagrindo neatsižvelgė į Europos 
Bendrijų Komisijos sprendimo byloje Nr. COMP/M.4348 - PKN/Mažeikių 
naft a 13 pastraipą, kurioje nurodyta: „Be to, paaiškėjo, kad rinkos išsidėstymas 
buvo ne toks akivaizdus, kaip teigė šalys: nors pristatymo apimtys pirminiame 
lygmenyje greičiau yra didesnės, nei antriniame, kuras yra perkamas ir 
iš naft os perdirbimo gamyklų, ir iš saugojimo talpų. Taip pat nors prekės 
pardavimų dideliais kiekiais pirkėjams tiekiamos geležinkeliu, pristatymai 
vilkikais atliekami abiejuose platinimo lygmenyse. Be to, priklausomai nuo 
sutarties sąlygų, transporto sąnaudas dengia arba tiekėjai, arba pirkėjai.“ 
Tai rodo, kad lygmenų atskyrimas pagal transportavimo būdą galėtų būti 
taikomas, tik jeigu rinkos išsidėstymas būtų aiškus (t. y. jeigu didmenininkai 
pirktų tik geležinkeliu, o mažmenininkai – tik autotransportu).

Atsakovas nurodo, kad Komisija PKN - Mažeikių naft a koncentracijos 
atveju paliko tikslaus rinkos apibrėžimo klausimą atvirą, kadangi 
konkurencijos įvertinimas iš esmės nebūtų skirtingas, jeigu sandoris būtų 
vertinamas atskiromis nemažmeninių pardavimų ir pardavimų iš gamyklos/
dideliais kiekiais prekės rinkomis arba remiantis bendra nemažmeninių 
pardavimų rinka (įskaitant abu platinimo lygmenis). Taigi, Komisijai manant, 
kad konkurencijos įvertinimas iš esmės nesiskirtų, nepriklausomai nuo 
tikslaus prekės rinkos apibrėžimo, toliau geografi nę rinką Komisija analizavo, 
atsižvelgdama į koncentracijos pareiškėjų pasiūlytą prekės rinkos apibrėžimą. 
Komisijos sprendimo 15 punktas dėl rinkos apibrėžimo klausimo palikimo 
atviru suformuluotas aiškiai ir nedviprasmiškai, todėl nepagrįstas yra teismo 
teiginys, kad Komisija de facto pripažino dvi didmenines rinkas – pardavimus 
dideliais kiekiais iš gamyklos ir didmeninius pardavimus.
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Atsakovas nurodo, kad Komisijos pranešimo dėl atitinkamos rinkos 
apibrėžimo Bendrijos konkurencijos teisės tikslams 12 punkte nurodyta: 
„Atitinkamos rinkos apbrėžimo kriterijai paprastai taikomi, analizuojant tam 
tikrą elgesį rinkoje bei analizuojant struktūrinius prekių pasiūlos pakitimus. 
Tačiau tokia metodika gali duoti skirtingus rezultatus, priklausomai nuo 
tiriamo konkurencijos klausimo pobūdžio. Pavyzdžiui, geografi nės rinkos 
apimtis gali būti kitokia, analizuojant koncentraciją, kai analizė iš esmės yra 
būsima, lyginant su veiklos praeityje analize. Skirtingos laiko perspektyvos 
kiekvienu atveju gali sąlygoti tai, kad toms pačioms prekėms bus apibrėžtos 
skirtingos geografi nės rinkos priklausomai nuo to, ar Komisija nagrinėja 
pasiūlos struktūros pakitimą, tokį kaip koncentracija ar kooperatinė bendra 
įmonė, ar ji nagrinėja klausimus, susijusius su tam tikru elgesiu praeityje.“ 
Taigi Komisija pati perspėja, kad gali skirtis rinkos apibrėžimas koncentracijų 
vertinimo atvejais, kai vertinamos būsimos perspektyvos, ir galimo 
piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi tyrimo atveju, kai vertinamas 
elgesys praeityje. Esant tokioms aplinkybėms, teismas negalėjo savo 
sprendimo išskirti pardavimų dideliais kiekiais iš gamyklos rinką (pardavimai 
vykdomi DDU sąlygomis geležinkeliu, laivais ar naft otiekiu) ir didmeninius 
pardavimus (vykdomus autotransportu FOT sąlygomis) grįsti Komisijos 
išvadomis 2006 m. lapkričio 7 d. sprendime dėl PKN Orlen ir AB „Mažeikių 
naft a“ koncentracijos.

Atsakovas nurodo, kad teismas sprendime paminėjo, kad jo išvadas dėl 
prekės rinkos apibrėžimo patvirtina ir Latvijos Respublikos konkurencijos 
tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimas, priimtas ištyrus AB „Mažeikių 
naft a“ prekybą benzinu Latvijos Respublikoje. Tačiau teismas neužsimena, 
kad Latvijos Respublikos konkurencijos taryba tyrė laikotarpį nuo 2005 
metų rugsėjo pirmos savaitės iki 2005 metų spalio pirmos savaitės (t. y. 
Latvijos konkurencijos tarybos atlikto tyrimo laikotarpis visiškai nesutampa 
su šioje byloje nagrinėjamu laikotarpiu: 2002–2004 metai). Taip pat teismas 
neatsižvelgė į tai, kad Latvijos konkurencijos institucijos sprendime aprašoma 
situacija iš esmės skiriasi nuo Konkurencijos tarybos 2005 m. gruodžio 22 
d. nutarime Nr. 2S-16 konstatuotų aplinkybių: 2005 metais Latvijoje buvo 
pasirašomos atskiros sutartys dėl DDU tiekimų (duomenys neskelbtini). Taigi 
dėl akivaizdžių faktinių aplinkybių skirtumų teismas, pateikdamas rinkos 
apibrėžimą, negalėjo remtis Latvijos Respublikos konkurencijos tarybos 
sprendime padarytomis išvadomis. 

Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas 
geografi nę rinką, neatsižvelgė į tai, kad visas Konkurencijos tarybos 2005 
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m. gruodžio 22 d. nutarimo 3.2 skyrius skirtas išimtinai terminalų ir naft os 
produktų saugojimo rezervuarų, kaip įėjimo į rinką kliūties, analizei. Be 
to, Konkurencijos taryba nurodė ir kitus veiksnius, lėmusias trijų Baltijos 
valstybių teritorijų priskyrimą vienai geografi nei rinkai bei ribojančius degalų 
iš kitų teritorijų patekimą į šią rinką. Nutarime nurodyta, kad Šiaurės Europos 
naft os produktų gamintojų galimybes įeiti į Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
benzino ir dyzelino rinkas riboja tai, kad naft os produktai turi būti pervežami 
jūros transportu, o tai susiję su būtinybe turėti importo terminalus uostuose 
– Rygoje ar Taline, su didelio naft os produktų kiekio pirkimu iš karto, 
atplaukus tankeriui, o tam reikalingos didelės apyvartinės lėšos, taip pat su 
būtinybe prieš tam tikrą laiką užsakyti tankerius, būtinybe naft os produktus 
sandėliuoti didelės talpos rezervuaruose bei kita šio verslo organizavimo 
rizika. Visos nurodytos aplinkybės lemia pakankamai reikšmingų papildomų 
kaštų atsiradimą, importuojant degalus į Baltijos šalis, naudojant jūros 
transportą. Taip pat nutarime nustatytos esminės kliūtys, trukdžiusios 
Rytų (Rusijos, Baltarusijos) naft os perdirbimo įmonėms konkuruoti su AB 
„Mažeikių naft a“ Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijose. Tokiomis esminėmis 
kliūtimis pripažinta: Rytų šalių gaminamo benzino neatitikimas ES kokybės 
reikalavimams, eksporto muitai, kainų skirtumai. Atsižvelgiant į NVS šalyse 
esamą naft os produktų kainų lygį bei egzistuojančius naft os produktų 
eksporto iš NVS mokesčius, negalima tvirtinti ir to, kad visi ūkio subjektai 
susiduria su panašiomis konkurencijos sąlygomis ir Baltijos valstybėse, ir 
NVS.

Atsakovas nurodo, kad, pagal Konkurencijos tarybos paaiškinimų 
dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo 13 punktą bei Komisijos pranešimo dėl 
atitinkamos rinkos apibrėžimo Bendrijos konkurencijos teisės tikslams 24 
punktą, apibrėžiant rinkas, neatsižvelgiama į potencialią konkurenciją. Jei 
reikia, tokia analizė atliekama tik paskesnėje stadijoje, paprastai po to, kai 
atitinkamoje rinkoje dalyvaujančių įmonių padėtis jau būna įvertinta ir kelia 
nerimą konkurencijos požiūriu.

Atsakovas nurodo, kad jis nesutinka su teismo teiginiu, kad 
Konkurencijos taryba iš esmės niekaip neįvertino galimų rinkos ribų 
pasikeitimo laiko atžvilgiu. Kaip tik Konkurencijos taryba, įvertindama 
pasikeitimus, įvykusius per 2000–2004 m. laikotarpį Europos Sąjungos ir 
Baltijos valstybių muitų tarifų suvienodinimo bei netarifi nių kliūčių importui 
pašalinimo srityje, apibrėžė geografi nę rinką 2002–2004 m. laikotarpiu 
plačiau negu savo 2000 m. liepos 10 d. nutarime Nr. 11/b „Dėl AB „Mažeikių 
naft a“ konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punkto pažeidimo“, kai 
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geografi nė rinka buvo apibrėžta kaip Lietuvos Respublikos nacionalinė rinka 
(tokį apibrėžimą tada patvirtino ir Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas 2003 m. liepos 11 d. nutartyje byloje Nr. A4-562/2003). Taip pat 
pažymėtina, kad per visą tyrimo laikotarpį nuo 2002 m. iki 2004 m. pabaigos 
degalų judėjimui tarp Baltijos valstybių nebuvo taikomi jokie muitų tarifai.

Atsakovas nurodo, kad nesutinka su teismo argumentu, kad 
Konkurencijos taryba, apibrėždama tiek prekės rinką, tiek geografi nę rinką, 
turėjo atsižvelgti į tai, kad AB „Mažeikių naft a“ verslo partneriai (konkurentai) 
turi ypatingai didelę pirkėjų galią, tuo pačiu gali vykdyti didelį konkurencinį 
spaudimą AB „Mažeikių naft a“ atžvilgiu. Atliekant galimo piktnaudžiavimo 
dominuojančia padėtimi tyrimą, būtina atsižvelgti į stiprių pirkėjų, kurie 
gali riboti pardavėjo potencialias galimybes daryti vienpusę lemiamą įtaką 
rinkoje, galią (Konkurencijos tarybos paaiškinimų dėl dominuojančios 
padėties nustatymo 27 punktas). Tačiau pirkėjų galios įvertinimas yra svarbus, 
sprendžiant tiriamo ūkio subjekto dominavimo atitinkamoje rinkoje klausimą. 
Tuo tarpu prekės ir geografi nės rinkos apibrėžimui pirkėjų galia įtakos neturi.

Atsakovas nurodo, kad, apibrėžiant geografi nę rinką, būtina turėti 
omenyje, kad AB „Mažeikių naft a“ yra palankioje geografi nėje padėtyje – ji 
vienintelė gamykla Baltijos valstybėse. Dėl skirtingų Baltijos šalių ir Lenkijos 
geležinkelio bėgių geriausias ir pigiausias kelias naft os produktams iš kitų 
ES valstybių į Baltijos regioną yra tik jūros keliais. Tuo tarpu gabenimas 
jūra susijęs su tam tikrais papildomais sunkumais bei papildomais kaštais. 
Atsakovas nurodo, kad tokia situacija lemia Baltijos valstybių teritorijos 
priskyrimą AB „Mažeikių naft a“ įtakos zonai (didžiausią įtaką AB „Mažeikių 
naft a“ turi arčiau gamyklos, o judant link Suomijos, ši įtaka mažėja). Baltijos 
valstybėse AB „Mažeikių naft a“ yra geresnėje konkurencinėje situacijoje nei 
kitos ES naft os perdirbimo gamyklos. Šioje rinkoje tik AB „Mažeikių naft a“ 
turi galimybę taikyti (duomenys neskelbtini).

Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas 
Konkurencijos tarybos nutarimo dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo dalį, 
akcentavo neeisminius dalykus, o svarbiausių, kurie iš esmės ir lemia 
atitinkamos rinkos apibrėžimą bei AB „Mažeikių naft a“ padėties rinkoje analizę, 
iš viso nevertino.

Atsakovas nurodo, kad Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalyje 
numatyta, kad prekės rinka – visuma prekių, kurios pirkėjų požiūriu yra 
tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas. 
Geografi nė rinka – teritorija, kurioje visi ūkio subjektai susiduria su iš esmės 
panašiomis konkurencijos sąlygomis tam tikroje prekės rinkoje ir kuri, 
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atsižvelgiant į tai, gali būti atskiriama, lyginant su greta esančiomis teritorijomis 
(Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 7 dalis). Konkurencijos tarybos 
paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo 24 punkte yra išvardinti 
įrodymai, laikomi svarbiais išvadai dėl geografi nės rinkos padaryti (analogiškos 
nuostatos yra ir Komisijos pranešime dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo 
Bendrijos konkurencijos teisės tikslams). Pažymėtina, kad vieni svarbiausių 
iš išvardintų įrodymų yra dabartinė (tyrimo laikotarpiu buvusi) pirkimų 
geografi ja bei įrodymai apie pirkimus, netolimojoje praeityje vykdytus kitoje 
teritorijoje. Todėl, apibrėžiant geografi nę rinką, negalima ignoruoti tyrimo 
metu nustatytų aplinkybių, kad AB „Mažeikių naft a“ benzino pardavimai 
Lietuvoje tiriamuoju laikotarpiu vidutiniškai per metus sudarė apie (duomenys 
neskelbtini). Atitinkamai AB „Mažeikių naft a“ dyzelino pardavimai tiriamuoju 
laikotarpiu vidutiniškai per metus sudarė (duomenys neskelbtini). Be to, AB 
„Mažeikių naft a“ dyzelino pardavimai į Latviją ir Estiją turėjo tendenciją didėti: 
lyginant 2004 m. su 2002 m., Latvijoje AB „Mažeikių naft a“ dyzelino pardavimai 
išaugo (duomenys neskelbtini). AB „Mažeikių naft a“ pardavimai Baltijos šalių 
teritorijoje 2004 m. sudarė (duomenys neskelbtini).

Atsakovas nurodo, kad, apibrėždamas atitinkamą rinką, jis įvertino ir 
šias aplinkybes: prekybai tarp Baltijos šalių nėra jokių valstybinio reguliavimo 
kliūčių; šalyse taikomas vienodas benzino standartas; AB „Mažeikių naft a“ 
produktai gaminami pagal ES specifi kacijas bei atitinka visus Latvijoje ir 
Estijoje galiojančius reikalavimus naft os produktams; be to, tyrimo laikotarpiu 
į Latviją ir Estiją importuojamiems naft os produktams nebuvo taikomi jokie 
muito mokesčiai, o logistikos kaštai Baltijos valstybių teritorijoje yra nežymūs ir 
labai panašūs. Taip pat būtina turėti omenyje, kad faktiškai AB „Mažeikių naft a“ 
derėjosi su pirkėjais dėl pardavimo būtent Baltijos šalių regione (ne atskirai 
šalimis ir ne platesniame regione) ir būtent nuo bendrai Baltijos valstybėse 
perkamo kiekio priklausė AB „Mažeikių naft a“ pirkėjų gaunamos nuolaidos.

Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas prašo apeliacinį skundą 
atmesti. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į šiuos pagrindinius faktinius ir teisinius 
ginčo aspektus:

Pareiškėjas nurodo, kad apeliantas padarė daug procedūrinių pažeidimų, 
dėl kurių pareiškėjo teisės buvo nepagrįstai suvaržytos. Kiekvienas iš šių 
pažeidimų atskirai sudaro pakankamą pagrindą panaikinti skundžiamus 
atsakovo aktus. Pirmosios instancijos teismas konkrečiai ir nuosekliai 
motyvavo savo išvadas dėl atsakovo padarytų procedūrinių pažeidimų, o 
atsakovas šių teismo išvadų apeliaciniame skunde nepaneigė, bet pateikė 
nepagrįstus samprotavimus, kurie padaryti, neįsigilinus į bylos medžiagą 
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ir teismo argumentaciją. Pareiškėjas nurodo, kad šiuo atveju akivaizdu, jog 
atsakovo atliktas tyrimas negalėjo būti konfi dencialus ir jis negalėjo būti 
slepiamas nuo pareiškėjo, dėl kurio jis ir buvo atliekamas. Apie atliekamą 
tyrimą bei jo tikslus detaliai turėjo būti informuojamas pareiškėjas bei visi kiti 
asmenys, su kuriais buvo susijęs tyrimas, nes toks informavimas yra svarbi 
šių asmenų teisių apsaugos bei tyrimo tinkamumo bei objektyvumo garantija. 
Šiuo atveju ypač buvo svarbu užtikrinti, kad pareiškėjas būtų tinkamai 
supažindintas su atsakovo 2005 m. kovo 7 d. nutarimu, kuriuo buvo išplėstas 
tyrimas, tačiau atsakovas to nepadarė. Tuo tarpu šiuo nutarimu tyrimas buvo 
pradėtas ir dėl kitų galimų pažeidimų (EB steigimo sutarties 82 straipsnio 
pažeidimo), kurie pagal savo pobūdį ir juos apibūdinančias aplinkybes 
skiriasi nuo prieš tai atsakovo tirtų pažeidimų. Dėl tyrimo išplėtimo pasikeitė 
pažeidimų kvalifi kavimas ir atsirado griežtesnių sankcijų skyrimo galimybė. 
Esant tokioms aplinkybėms, pareiškėjas turėjo žinoti apie tyrimo išplėtimą, 
kad galėtų gintis nuo galimų kaltinimų papildomų pažeidimų padarymu. 
Pareiškėjas nurodo, kad atsakovo 2005 m. birželio 10 d. ir 2005 m. birželio 
27 d. raštai negali būti laikomi tinkamu pareiškėjo informavimu apie išplėstą 
tyrimą bei jo tikslus. Šių raštų tikslas buvo visai kitas ir jais buvo siekiama 
gauti iš pareiškėjo papildomą medžiagą. Juose tyrimo papildymo klausimas 
nebuvo akcentuotas ir išsami informacija apie tyrimo papildymą bei jo tikslus 
nebuvo pateikta. Pareiškėjui iš šių raštų nebuvo jokio pagrindo spręsti, jog 
tyrimas papildytas ir yra iš esmės pasikeitę jo tikslai. Pareiškėjas nurodo, 
kad negalima sutikti su atsakovo argumentais, jog visi pagrindiniai įrodymai 
buvo surinkti iki 2005 m. kovo 7 d. konfi dencialaus nutarimo dėl tyrimo 
papildymo priėmimo. Priešingai, iš bylos matyti, kad daug svarbių įrodymų 
buvo surinkta (pvz., buvo apklausti pareiškėjo partneriai ir konkurentai) 
jau po šios datos. Be to, iš esmės yra sunku atskirti bylos medžiagą pagal jos 
surinkimo laikotarpius bei atitinkamai vertinti jos reikšmingumą. Pareiškėjas 
nurodo, kad jis sutinka su atsakovo teiginiu, jog, Konkurencijos įstatymo 
prasme, AB „Mažeikių naft a“ ir jos dukterinės įmonės sudaro vieną ūkio 
subjektą. Tačiau jis nesutinka su pozicija, jog ši aplinkybė, pasisakant dėl AB 
„Mažeikių naft a“ dukterinių įmonių veiklos, atleido atsakovą nuo pareigos 
priimti sprendimą pradėti tyrimą ir dėl dukterinių bendrovių. Atsakovas 
nutarime pradėti tyrimą turėjo nurodyti, kad tyrimas atliekamas dėl įmonių 
grupės arba išvardinti visas įmonės. Atsakovas pasirinko įmonių išvardijimo 
variantą, tačiau tyrimą atliko ir dėl įmonių, kurios nebuvo paminėtos 
nutarime dėl tyrimo pradėjimo, veiklos. Pareiškėjas nurodo, kad jis neginčija 
atsakovo teisės apklausų metu naudoti garso ar vaizdo įrašymo priemones, 
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tačiau garso ar vaizdo įrašų darymas neatleidžia atsakovo nuo pareigos 
fi ksuoti apklausiamų asmenų parodymus raštu, kaip tai yra numatyta 
Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje. Pareiškėjas nurodo, kad jis 
turėjo galimybę naudotis atsakovo padarytais garso įrašais, tačiau šie įrašai 
nebuvo atlikti tinkamai. Jie buvo padaryti netinkamose laikmenose ir yra 
nekokybiški, dėl ko yra abejotinas jų turinio tikslumas, kuris, įrodinėjimo 
prasme, yra labai svarbus šioje byloje. Pareiškėjas nurodo, kad Konkurencijos 
įstatymo 31 straipsnyje įtvirtintas byloje dalyvaujančių asmenų sąrašas 
nurodo tik tuos asmenis, kurie dalyvauja byloje be Konkurencijos tarybos 
pareigūnų. Pareigūnų dalyvavimas posėdyje yra privalomas, todėl jie negali 
būti nelaikomi proceso dalyviais. Be to, atskirose Konkurencijos tarybos 
darbo reglamento nuostatose Konkurencijos tarybos pareigūnai yra minimi, 
jiems Konkurencijos tarybos posėdžiuose tiesiogiai suteikiant atitinkamas 
proceso dalyvių teises (Reglamento 90–92 punktai). Todėl Konkurencijos 
tarybos pareigūnai laikytini proceso dalyviais ir pareiškėjas jiems turėjo teisę 
užduoti klausimus, tačiau šią teisę atsakovas nepagrįstai apribojo. Pareiškėjas 
nurodo, kad minėto Darbo reglamento 68 punktas numato, kad sprendimą 
dėl posėdžio garso ar vaizdo įrašo darymo priima Konkurencijos taryba, kaip 
kolegiali institucija, tuo tarpu nagrinėjamu atveju sprendimą dėl pareiškėjo 
prašymo daryti įrašą priėmė tik Konkurencijos tarybos pirmininkas. Toks 
sprendimas negali būti laikomas visos Konkurencijos tarybos sprendimu, 
nes jis nebuvo priimtas kolegialiai, už tokį sprendimą nebuvo balsuojama. 
Pareiškėjas nurodo, kad, atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo Konkurencijos 
taryboje trukmę bei sudėtingumą, pareiškėjui šiuo atveju buvo būtina daryti 
posėdžio garso įrašą, tačiau jam nebuvo tai leista. Dėl to buvo apribota jo teisė 
į gynybą, konkrečiai, teisė įvertinti posėdžio protokole esančią informaciją ir 
pateikti savo pastabas. Pareiškėjas nurodo, kad jis neginčija Konkurencijos 
tarybos teisės galutiniame nutarime nukrypti nuo pranešime apie atliktą 
tyrimą nurodytų tyrimo išvadų, tačiau bet koks nukrypimas nuo pranešimo 
apie atliktą tyrimą turinio yra galimas tik užtikrinant kaltinamo ūkio 
subjekto teisę į gynybą, t. y. teisę duoti paaiškinimus dėl visų tyrimo išvadų 
ir aplinkybių (Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamu 
atveju Konkurencijos taryba šios pareiškėjo teisės neužtikrino ir galutinį savo 
nutarimą grindė naujomis išvadomis bei faktinėmis aplinkybėmis. Negalima 
sutikti su atsakovo teiginiais, jog nutarime buvo nurodyta tik papildoma 
teisinė argumentacija, nes iš nutarimo turinio matyti, jog jame buvo pateiktos 
ir naujos faktinės aplinkybės (ypač šiuo atveju yra svarbios aplinkybės dėl 
naft os terminalų) bei naujos atitinkamos išvados, taip pat ir naujos išvados, 
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susijusios su šiai bylai ypač reikšmingu rinkos apibrėžimo klausimu. 
Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vadovavosi 
atitinkama Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktika dėl galimybės 
galutiniame nutarime nukrypti nuo suformuluoto kaltinimo, o apeliaciniame 
skunde nurodyti praktikos pavyzdžiai šiuo atveju yra netinkami. Pareiškėjas 
nurodo, kad atsakovas nagrinėjamu atveju netinkamai informavo Europos 
Komisiją apie atliktą tyrimą ir tokiu būdu apsunkino Komisijos galimybę ne 
tik, esant reikalui, perimti tyrimą, bet ir pareikšti nuomonę, kuri, atsižvelgiant 
į Komisijos patirtį tokio pobūdžio bylose, galėtų būti ypač reikšminga 
teisingam susidariusios situacijos įvertinimui.

Pareiškėjas nurodo, kad Konkurencijos tarybos pozicija dėl rinkos 
apibrėžimo šiuo atveju yra nenuosekli. Konkurencijos tarybos pranešime 
apie atliktą tyrimą prekės rinka buvo apibrėžta kaip dyzelino rinka ir benzino 
rinka, neišskiriant skirtingų tiekimo grandinės lygmenų (pvz., pardavimų 
iš gamyklos arba mažmeninės prekybos). Tuo tarpu skundžiamame 2005 
m. gruodžio 22 d. nutarime Konkurencijos taryba atitinkamą prekės rinką 
apibrėžė kaip naft os produktų perdirbimo arba benzino pardavimų iš 
gamyklos rinką ir naft os produktų perdirbimo arba dyzelino pardavimų 
iš gamyklos rinką. Pareiškėjas nurodo, kad Konkurencijos taryba šiuo 
atveju neteisingai apibrėžė prekės rinką. Pareiškėjas sutinka su pirmosios 
instancijos teismo pateiktu prekės rinkos apibrėžimu, pagal kurį išskiriama: 
(1) pardavimų dideliais kiekiais iš gamyklos arba DDU pardavimų rinka ir 
(2) didmeninių arba FOT pardavimų rinka. Šis rinkų išskyrimas atliktas 
teisingai, atsižvelgiant į transportavimo būdą ir atstumus, mokesčius ir 
rinkliavas, taikomas parduotoms prekėms, derybų pobūdį, tiekiamus 
produkto kiekius bei tai, kas vienu ir kitu atveju yra tiekėjai ir pirkėjai. 
Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas kritikuoja rinkų atskyrimą pagal produktų 
transportavimo būdą, tačiau tokia jo pozicija prieštarauja jo paties bei 
Europos Komisijos precedentams (pvz., 2001 m. balandžio 5 d. Konkurencijos 
tarybos nutarimas Nr. 43 dėl SP AB „Lietuvos geležinkeliai“).

Pareiškėjas nurodo, kad jo ir pirmosios instancijos teismo pateiktas 
rinkos apibrėžimas remiasi skirtingų tiekimo grandinės lygmenų išskyrimu 
ir konkurencijos sąlygų atitinkamame tiekimo grandinės lygmenyje 
įvertinimu. Vertinant konkurencijos sąlygas skirtinguose tiekimo grandinės 
lygmenyse, būtina atsižvelgti ir į paklausos ypatumus, t. y. pirkėją. Pareiškėjas 
nurodo, kad skirtinguose tiekimo grandies lygmenyse yra tenkinami 
skirtingų pirkėjų poreikiai. Pavyzdžiui, parduodant benziną ar dyzeliną 
mažmeninės prekybos lygmenyje per degalines, pirkėjas yra galutinis 
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vartotojas, perkantis prekę savo asmeniniams poreikiams. Tokiais atvejais 
kuras paprastai yra perkamas iš mažmenininko, nedideliais kiekiais. 
Akivaizdu, kad galutinis vartotojas niekada nepirks benzino ar dyzelino DDU
sąlygomis (dideliais kiekiais) iš gamyklos arba autocisternomis 
(FOT sąlygomis) iš terminalų. Pareiškėjas nurodo, kad, parduodant 
didelius kiekius iš gamyklos, kai naft os produktai yra pristatomi 
pirminiu transportu (geležinkeliu, produktotiekiu, baržomis ar laivais), 
paprastai yra tenkinama dideles prekybines operacijas vykdančių 
ūkio subjektų paklausa. Tai gali būti ūkio subjektai, kurie turi 
didelius mažmeninės prekybos tinklus arba patys dideliais mastais 
vykdo didmeninę prekybą. Neretai didele paklausa pasižymintys
pirkėjai turi savo naft os produktų saugojimo terminalus, iš kurių vykdo kitas 
prekybines operacijas. Transportavimo būdas geležinkeliu, barža, laivu ar 
vamzdynu (produktotiekiu) sudaro prielaidas per vieną kartą transportuoti 
didelius naft os produktų kiekius. Dėl šios priežasties tiekimai į terminalus 
paprastai yra vykdomi, perkant dideliais kiekiais iš gamyklos, o ne vykdant 
tiekimus mažesnius kiekius pervežančiu autotransportu, t. y. FOT sąlygomis. 
Dėl kaštų ekonomijos, didelių kiekių transportavimas dideliais atstumais yra 
naudingesnis (ekonomiškesnis) nei mažų kiekių transportavimas dideliais 
atstumais. Pareiškėjas nurodo, kad, vykdant didmeninius pardavimus iš 
terminalų (autotransportu, FOT sąlygomis), yra tenkinama mažesnes 
prekybines operacijas vykdančių pirkėjų paklausa. Paprastai tai yra smulkūs 
didmenininkai (perpardavėjai) bei mažesni mažmenininkai. Kadangi tokių 
pirkėjų paklausa yra orientuota į santykinai mažus kiekius, jie paprastai perka 
prekę ne iš gamyklos, bet iš terminalų. Dėl nedidelio poreikio ar saugojimo 
talpų trūkumo jie gali būti fi ziškai nepajėgūs pirkti geležinkelio cisternomis ar 
laivais gabenamus didelius kiekius. Be to, didesnių kiekių pirkimas paprastai 
reikalauja didesnių ekonominių pajėgumų. Todėl tokiems pirkėjams didelių 
kiekių pirkimas gali būti neparankus ir dėl apyvartinių lėšų trūkumo. Jeigu 
tokių pirkėjų paklausos centras (pvz., degalinė) yra nutolęs nuo gamyklos, 
tokiems pirkėjams gali būti ekonomiškai naudingiau pirkti prekę už didesnę 
kainą iš šalia esančio terminalo nei gabenti, kad ir mažiau kainavusį, tačiau 
nedidelį produktų kiekį iš gamyklos. Pareiškėjas nurodo, kad didelius kiekius 
perkantis ir (ar) dideliais atstumais produktus gabenantis prekybininkas 
niekada nepirks nedidelių, autotransportu tiekiamų kiekių iš terminalo, ar 
tuo labiau – iš degalinės. Dėl to didmeniniame (FOT pardavimų) lygmenyje 
ar mažmeninėje prekyboje parduodamas benzinas ar dyzelinas, šio pirkėjo 
požiūriu, nebus tinkamas pakaitalas benzino ar dyzelino pardavimams 
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dideliais kiekiais iš gamyklos. Pareiškėjas nurodo, kad minėta pirkėjų 
paklausos analizė yra pagrindžiama ne vien jo pateikiamais duomenimis. 2006 
m. lapkričio 7 d. Europos Komisijos sprendime leisti vykdyti Lenkijos įmonės 
PKN Orlen ir „Mažeikių naft os“ koncentraciją yra aiškiai nurodoma, kad, 
prieš priimdama šį sprendimą, Komisija atliko rinkos tyrimą, apėmusį tiek 
AB „Mažeikių naft a“ bei PKN Orlen konkurentus, tiek ir pirkėjus. Komisijos 
sprendime nurodoma, kad rinkos respondentai pritarė kuro pardavimų iš 
gamyklos (dideliais kiekiais) ir didmeninių pardavimų išskyrimui bei nurodė, 
jog tai yra įprasta praktika. Pareiškėjas nurodo, kad prekės rinka yra objektyvi 
kategorija ir jos apibrėžimas turi būti grindžiamas pirkėjo paklausos analize. 
Tuo tarpu atsakovo teiginiai apie pareiškėjo su klientais sudarytų sutarčių 
sąlygas negali nei patvirtinti, nei paneigti jokio rinkos apibrėžimo, nes jie 
nieko nepasako apie pirkėjų poreikius ar konkurencijos sąlygas skirtinguose 
prekės tiekimo grandies lygmenyse. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas, net 
ir vertindamas pareiškėjo su klientais sudarytų sutarčių turinį, nepagrįstai 
sutarčių sąlygas laikė vienodomis. Atsakovas neįvertino sutarčių esmės, 
neįsigilino į jų turinį bei į sąlygas, tiesiogiai neatsispindinčias sutarčių 
tekstuose, kurios paneigia jo išvadas apie sutarčių vienodumą. Pareiškėjas 
nurodo, kad aplinkybė, jog kai kurie klientai pagal vieną sutartį pirko ir 
geležinkeliu, ir autotransportu gabenamą prekę, gali būti paaiškinama tuo, 
jog kai kurie klientai veikia keliose rinkose. Be to, transportavimo būdas nėra 
vienintelis kriterijus, kurio pagrindu išskirtinos rinkos. Taigi faktas, jog vienas 
ir tas pats pirkėjas pirko ir geležinkeliu, ir autotransportu gabenamą prekę, 
ne tik nepaneigia pirmosios instancijos teismo sprendimo, bet dar kartą 
patvirtina, kad, atliekant rinkos analizę, svarbios ne tiek formalios – teisinės 
aplinkybės, kiek ekonominis susiklosčiusių santykių turinys. 

Pareiškėjas nurodo, kad akcizo ar PVM sumokėjimo momentas nėra 
platinimo grandinės lygmens išskyrimo kriterijus. Platinimo grandinės 
lygmenis nulemia pats prekės platinimo būdas, t. y. kokiu keliu naft os 
perdirbimo gamykloje pagaminta prekė pasiekia vartotoją. Tuo tarpu akcizų 
ir PVM sumokėjimo momentas, lygiai taip pat kaip prekės transportavimo 
būdas ir kiti veiksniai, yra svarbus, įvertinant, ar skiriasi konkurencijos sąlygos 
skirtinguose prekės platinimo lygmenyse. Pareiškėjas nurodo, kad prekių, 
į kurių kainą yra įskaitytas akcizas ir PVM, pirkimas reikalauja didesnių 
apyvartinių lėšų nei perkant tą patį kiekį akcizu ir PVM neapmokestintų 
prekių. Dėl šios priežasties didesnes prekybines operacijas vykdantiems 
ūkio subjektams yra palankiau pirkti DDU sąlygomis, kai akcizas ir 
PVM nemokami. Be to, eksportuojamos prekės nėra apmokestinamos 
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akcizu ir PVM. Parduodant DDU sąlygomis laikoma, jog parduotas 
produktas nepatenka į rinką, į kurią jis atvežamas, todėl gali būti laisvai 
reeksportuojamas. Tai reiškia, jog DDU pardavimai tenkina eksportuojančių 
perpardavinėtojų poreikius. Taigi akcizo ir PVM sumokėjimo momentas 
yra vienas iš ekonominių parametrų, sąlygojančių skirtumą tarp prekės 
pardavimų dideliais kiekiais iš gamyklos ir didmeninių pardavimų iš 
terminalų. Tai pripažino ir Europos Komisijos apklausti rinkos dalyviai.

Pareiškėjas nurodo, kad tokie ūkio subjektai, kaip (duomenys neskelbtini), 
neveikia tik kaip didmeniniai pardavėjai iš terminalų bei mažmeninių 
prekybos tinklų (degalinių) operatoriai, kaip bando įteigti atsakovas. 
(Duomenys neskelbtini) yra tarptautinės, vertikaliai integruotos kompanijos. 
Jos ne tik įvairiuose lygmenyse prekiauja naft os produktais, tačiau vykdo 
naft os telkinių žvalgybą, eksploatavimą. Šie ūkio subjektai taip pat turi ir savo 
naft os perdirbimo gamyklas. Paprastai šių ūkio subjektų į Baltijos valstybes 
įvežami naft os produktai yra jų pačių gamyklose pagaminti benzinas ir 
dyzelinas. Šia prasme jie yra tokie patys gamintojai, kaip ir pareiškėjas. 
Pareiškėjas nurodo, kad tiek jo atlikta konkurencijos sąlygų analizė, tiek 
Europos Komisijos tyrimas parodė, jog pardavimų dideliais kiekiais iš 
gamyklos atveju atitinkamos rinkos geografi nės ribos yra gerokai platesnės 
nei Konkurencijos tarybos siūlomas Baltijos valstybių geografi nės rinkos 
apibrėžimas. Dėl šios priežasties pareiškėjo ir (duomenys neskelbtini) santykiai 
turi būti vertinami platesniame kontekste nei juos vertino Konkurencijos 
taryba. Pareiškėjas nurodo, kad paminėtos aplinkybės patvirtina, jog 
pareiškėjas rinkoje susiduria su kitų kompanijų konkurencija, pasireikiančia 
naft os produktu importu į Baltijos valstybes. 

Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas remiasi argumentu, jog FOT ir 
DDU sąlygomis benziną ir dyzeliną pirko ir dideli, ir maži didmenininkai. 
Tačiau atsakovas neatsižvelgia į tai, kad kai kurios įmonės gali veikti ne 
viename, bet keliuose skirtinguose tiekimo grandinės lygmenyse. Pareiškėjas 
nurodo, kad nors (duomenys neskelbtini) gali pirkti (ir perka) tiek DDU, tiek 
FOT sąlygomis, tačiau svarbiausia yra tai, kad, pirkdami FOT sąlygomis, šie 
subjektai susiduria su kitomis konkurencijos sąlygomis nei pirkdami DDU 
sąlygomis. Taigi aplinkybė, jog kai kurie ūkio subjektai perka abiem būdais 
reiškia tik tai, kad jie veikia keliose prekės rinkose, tačiau tai jokiu būdu 
nereiškia, kad konkurencijos sąlygos tose rinkose yra vienodos.

Pareiškėjas nurodo, kad jo ir pirmosios instancijos teismo pateikto prekės 
rinkos apibrėžimo pagrįstumą patvirtina ir Europos Komisijos sprendimo 
dėl įmonių PKN Orlen ir „Mažeikių naft a“ koncentracijos argumentai. 
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Tai, jog Komisija nurodė, kad galutinio rinkos apibrėžimo klausimas 
paliekamas atviras, nereiškia, jog į minėtą Komisijos sprendimą neturėtų 
būti atsižvelgiama. Šiuo atveju reikia atsižvelgti į tai, kad, nagrinėdama ūkio 
subjektų koncentracijų bylas, Komisija beveik niekada nepateikia galutinių 
rinkų apibrėžimų, ypač jeigu koncentracija nekelia grėsmės konkurencijai, 
nepriklausomai nuo to, kaip būtų apibrėžiama rinka. Tačiau, nors ir paliko 
prekės rinkos apibrėžimo klausimą atvirą, Komisija rėmėsi tokiu prekės 
rinkos apibrėžimu, kuris buvo labiausiai tikėtinas. Be to, Komisijos sprendime 
pateikta prekės rinkos analizė yra paremta faktiniu rinkos tyrimu – rinkoje 
veikiančių ūkio subjektų apklausa, o Komisijos pateikta rinkos analizė buvo 
atliekama iš esmės pagal tą pačią schemą, kaip tai nagrinėjamoje byloje siūlo 
daryti pareiškėjas ir pirmosios instancijos teismas. Pareiškėjas nurodo, kad jo 
ir pirmosios instancijos teismo pozicijų dėl rinkos apibrėžimo pagrįstumą taip 
pat patvirtina ir Latvijos Respublikos konkurencijos tarybos 2006 m. gegužės 
24 d. sprendimas dėl panašaus pobūdžio situacijos.

Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas neteisingai apibrėžė geografi nę rinką. 
Pareiškėjo nuomone, geografi nė rinka turėtų būti apibrėžiama taip: 1) benzino 
pardavimų iš gamyklos geografi nė rinka apibrėžiama kaip Šiaurės Europa; 2) 
dyzelino pardavimų iš gamyklos geografi nė rinka apibrėžiama kaip Šiaurės 
Europa ir Nepriklausomų Valstybių Sandrauga (išskyrus Lietuvą iki 2004 m. 
gegužės l d. įstojimo į Europos Sąjungą, kur dėl galiojusio 15 procentų importo 
muito rinka galėjo būti siauresnė ir apimti tik Lietuvą, tačiau bet kokiu atveju 
neapėmė Baltijos valstybių); 3) didmeninės prekybos (dyzelinu ir benzinu) 
lygmenyje egzistuoja arba atskiros kiekvienos iš Baltijos valstybių nacionalinės 
rinkos, arba viena rinka, apimanti Baltijos valstybes ir aplink jas esančias 
teritorijas, iš kurių galėtų būti transportuojami produktai į Baltijos valstybes. 

Pareiškėjas nurodo, kad nors Konkurencijos tarybos 2005 m. gruodžio 
22 d. nutarimo 3.2 skyrius yra pavadintas „Dėl terminalų ir naft os produktų 
saugojimo rezervuarų, kaip įėjimo į rinką kliūties naft os produktų importui 
iš Vakarų“, tačiau nei šiame skyriuje, nei Konkurencijos tarybos tyrimo bylos 
medžiagoje nėra pateikiama faktinių duomenų apie terminalų rinką, kurie 
pagrįstų 3.2 skyriuje daromas išvadas. Pareiškėjas nurodo, kad tiek tyrimą 
atlikę Konkurencijos tarybos pareigūnai bylos nagrinėjimo Konkurencijos 
tarybos posėdyje metu, tiek Konkurencijos tarybos atstovas posėdžio 
pirmosios instancijos teisme metu pripažino, jog Konkurencijos taryba 
neatliko Lietuvos naft os produktų terminalų rinkos išsamaus tyrimo ir 
visiškai neanalizavo terminalų rinkų Latvijoje ir Estijoje. Pareiškėjas nurodo, 
kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog Konkurencijos 
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tarybos išvados apie terminalų trūkumą nėra pagrįstos faktiniais 
duomenimis. Pareiškėjas nurodo, kad, pagal jo surinktus duomenis ir atliktą 
analizę, atsakovo išvada, jog importą iš Šiaurės Europos riboja terminalų ar 
apyvartinių lėšų trūkumas, yra visiškai nepagrįsta.

Pareiškėjas nurodo, kad siauro, Baltijos valstybėmis apsiribojančio, 
rinkos apibrėžimo nepalaikė nei Europos Komisija, nei Latvijos Respublikos 
konkurencijos taryba. Taip pat atsakovo pozicijos nepalaiko ir atitinkamose 
rinkose veikiantys ūkio subjektai.

Pareiškėjas nurodo, kad 2003 m. liepos 11 d. nutartyje, priimtoje byloje 
Nr. A4-562/2003, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patvirtino 
pačios Konkurencijos tarybos 2000 m. liepos 10 d. nutarime pateiktą išvadą, 
jog geografi nės rinkos ribos sutampa su Lietuvos teritorija, t. y. rinka yra 
nacionalinė. Atsižvelgiant į tai, atsakovo 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimo 
išvada, jog esminiai pokyčiai, nulėmę rinkos ribų išsiplėtimą įvyko per 2002–
2004 metus, reiškia, jog geografi nės rinkos apibrėžimas (apimtis) tiriamojo 
laikotarpio pradžioje (2002 m.) turėjo skirtis nuo apibrėžimo jo pabaigoje 
(2004 m.). Tačiau 2005 m. gruodžio 22 d. nutarime pateiktas pareiškėjo 
padėties atitinkamoje rinkoje bei jo veiksmų įvertinimas rėmėsi prielaida, jog 
2002–2004 metų laikotarpiu atitinkamos rinkos geografi nės ribos nesikeitė. Iš 
tikrųjų, atsakovo 2005 m. gruodžio 22 d. nutarime nėra konkrečiai nurodyta, 
kas ir kada įvyko bei kokiu momentu prieš tai buvusi nacionalinė rinka tapo 
Baltijos valstybių rinka.

Pareiškėjas nurodo, kad Konkurencijos taryba nepagrįstai ignoravo 
aplinkybę, jog (duomenys neskelbtini) turi galimybę pereiti prie alternatyvių 
tiekimo šaltinių, t. y. nukreipti benzino ir dyzelino srautus iš gretimų 
geografi nių teritorijų į Lietuvą, Latviją ir Estiją (ir šia galimybe yra 
naudojamasi). Konkurencijos tarybos pasirinkimas apibrėžti Baltijos valstybes 
kaip atskirą rinką dėl tariamo smulkiųjų didmenininkų negalėjimo importuoti 
(kas taip pat yra klaidinga išvada), neanalizuojant didžiųjų ūkio subjektų 
galimybių, ne tik prieštarauja rinkos apibrėžimo procesą reglamentuojantiems 
teisės aktams, bet ir ekonominei logikai.

Pareiškėjas nurodo, kad Konkurencijos taryba nepagrįstai 
akcentuoja argumentą, jog AB „Mažeikių naft a“ yra vienintelė naft os 
perdirbimo gamykla Baltijos šalyse. Geografi nės rinkos apibrėžimas 
turi būti grindžiamas situacijos rinkoje analize, o argumentas, jog AB 
„Mažeikių naft a“ yra vienintelė gamykla Baltijos valstybėse, yra grynai 
spekuliatyvus teiginys, nieko nepasakantis apie tai, su kokiais konkurenciniais 
veiksniais susiduria AB „Mažeikių naft a“. Konkurencijos taryba šiuo 
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atveju privalėjo vadovautis ne spekuliatyviais geografi niais argumentais, 
bet atlikti rinkos tyrimą ir įtraukti į rinkos apibrėžimą visus tuos
alternatyvius pakeičiamų produktų šaltinius (teritorijas), kurie konkuruoja 
arba gali konkuruoti su AB „Mažeikių naft a“ ir taip varžo AB „Mažeikių 
naft a“ galimybę elgtis nepriklausomai nuo konkurencinių jėgų. 

Pareiškėjas nurodo, kad atsakovo pateikiama informacija apie pareiškėjo 
pardavimų dalį Baltijos valstybėse vienareikšmiškai nepagrindžia teiginio, 
jog atitinkama rinka yra Baltijos valstybės. Priešingai, ši informacija leidžia 
pagrįstai abejoti Konkurencijos tarybos išvadų teisingumu. Atsakovo pateikiami 
duomenys apie pareiškėjo pardavimų dalį patvirtina, jog importo konkurencija 
egzistuoja, t. y. kad pareiškėjas nėra vienintelis tiekėjas. Tam tikrais atvejais 
kitų naft os perdirbimo gamyklų pardavimų kiekis yra labai didelis ir gerokai 
viršija pareiškėjo pardavimus. Be to, atsakovo pateikiami duomenys yra tik 
vidutiniai ir negali tiksliai atspindėti konkrečios padėties. Šie duomenys 
taip pat patvirtina, jog pareiškėjo pardavimų dalis turi tendenciją mažėti. Be 
to, atkreiptinas dėmesys, kad minėti atsakovo pateikti duomenys negali būti 
vertinami besąlygiškai, o turi būti atsižvelgiama į bylos įrodymų visumą. 
Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas šiuo atveju turėjo atlikti konkurencijos sąlygų 
analizę, tarp jų – sisteminę konkurencijos proceso, konkurentų, konkurentų 
rinkos dalių, prekybos srautų ir transporto kaštų analizę, bet to nepadarė.

Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas nepagrįstai sureikšmina aplinkybę, 
jog pareiškėjas su klientais derėjosi dėl pardavimų Baltijos valstybių regione, ir 
nepagrįstai traktuoja ją kaip Baltijos valstybių geografi nės rinkos apibrėžimo 
įrodymą. Šis teiginys nieko nepasako apie tai, su kokiais konkurenciniais 
veiksniais susiduriama Baltijos valstybėse ir gretimose geografi nėse 
teritorijose. Pareiškėjas nurodo, kad bendrus pirkimus visoms Baltijos šalims 
vykdė trys klientai: (duomenys neskelbtini). Tuo tarpu žymiai daugiau pirkėjų 
benziną ir dyzeliną pirkdavo savo veiklai Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje.

Teisėjų kolegija

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

Dėl procedūrinių pažeidimų

Pažymėtina, jog Europos Sąjungos (toliau – ir ES) valstybių narių 
procesinės normos konkurencijos teisės įgyvendinimo srityje nėra 
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harmonizuotos. Todėl Lietuvos Respublikoje galioja joje priimti nacionaliniai 
teisės aktai, be kita ko, reglamentuojantys Lietuvos Respublikos konkurencijos 
tarybos (toliau – ir Konkurencijos taryba) vykdomas Konkurencijos įstatymo 
(toliau – ir KĮ) ir Europos Bendrijos steigimo sutarties (toliau – ir EB sutartis) 
pažeidimų tyrimo procedūras. Tačiau siekiant kiek galima labiau suderinti 
Lietuvos Respublikos ir ES konkurencijos santykius reglamentuojančias teisės 
normas, kaip tai numatyta KĮ 1 straipsnio 3 dalyje, ir užtikrinti tinkamą 
šių normų taikymą Lietuvos Respublikoje, reikia atsižvelgti ir į EB teisėje 
galiojančias procesines konkurencijos teisės taisykles.

Remiantis EB sutarties 10 straipsniu, negalima taikyti tokių nacionalinių 
procesinių normų, kurios EB sutarties 81 ir 82 straipsnių taikymą labai 
apsunkintų arba padarytų praktiškai neįmanomu (veiksmingumo 
reikalavimas), ir taikyti mažiau palankias procesines normas, nei taikomos 
nacionalinių konkurencijos normų pažeidimų atvejais (ekvivalentiškumo 
reikalavimas). 

Be to, atliekant tyrimą dėl galimo EB konkurencijos teisės pažeidimo ir 
nagrinėjant tokią bylą Konkurencijos taryboje, būtina laikytis bendrųjų EB 
teisės principų, o taip pat ir EB teisės sistemoje pripažįstamų tiriamų ūkio 
subjektų pagrindinių teisių, ypač teisės būti išklausytam ir teisės į gynybą. 
Šios teisės aiškiai įtvirtintos tiek Konkurencijos įstatyme, tiek ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1/2003 bei Europos Bendrijų Teisingumo Teismo (toliau 
– ir Teisingumo Teismas) praktikoje. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 28 d. 
sprendimu buvo pripažinta, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 
2002 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 129 patvirtinto (2004 m. rugsėjo 16 d. 
redakcija) Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento 
(toliau – ir Darbo reglamento) 36 punkto nuostata „išskyrus atvejus, kai 
nutarimo paskelbimas gali pakenkti tyrimo eigai ir turi būti laikomas 
konfi dencialiu“ ir 96 punkto nuostata „išskyrus tuos atvejus, kai nutarimo 
viešas paskelbimas gali pakenkti Konkurencijos taryboje atliekamo tyrimo 
eigai. Tokiu atveju jis gali būti laikomas konfi dencialiu tol, kol išnyks grėsmė 
tyrimo eigai“ prieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 20 
straipsnio 6 daliai. Teismas, pripažindamas minėto norminio administracinio 
akto dalį neteisėta, konstatavo, jog ginčijamos Darbo reglamento nuostatos 
pagal savo turinį susijusios su esminiais viešojo administravimo procedūrų 
elementais, galinčiais turėti įtakos asmenų teisėms ir pareigoms, todėl negali 
būti reglamentuotos poįstatyminiame akte, o turi būti numatytos tik įstatymo 
lygiu. 
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Pareiškėjas yra nurodęs, jog Konkurencijos tarybos 2005 m. kovo 7 d. 
nutarimo priėmimas dėl savo konfi dencialaus pobūdžio ipso facto laikytinas 
esminiu procedūriniu pažeidimu, dėl kurio visi minėto nutarimo pagrindu 
Konkurencijos tarybos atlikti veiksmai ir surinkti įrodymai turėtų būti 
pripažinti neteisėtais.

ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, kad skundžiamas aktas 
(ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant 
buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti 
objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje yra 
pripažįstama, jog ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata reiškia, kad 
ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti 
administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios 
procedūros pažeidimo pasekmės. Kriterijus, pagal kurį turi būti vertinama 
procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto teisėtumui, yra 
tikimybė, kad dėl šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas sprendimas 
(žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. balandžio 22 d. 
sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-416/2005).

Teisėjų kolegija pažymi, kad vertinant, ar procesinių tiriamų ūkio 
subjektų teisių pažeidimas gali būti pripažįstamas esminiu procedūros 
pažeidimu, kuris būtų pagrindas panaikinti visą Konkurencijos tarybos 
nutarimą arba jo dalį, pirmiausiai būtina atsižvelgti į atitinkamas teisines 
ir faktines aplinkybes, susijusias su asmens teisėmis ir pareigomis, bei į 
pažeidimo poveikį galutinio Konkurencijos tarybos nutarimo pagrįstumui. 
Taigi teismas pirmiausiai turi įvertinti, ar nesant procedūrinio pažeidimo, 
Konkurencijos taryba būtų padariusi skirtingas išvadas dėl paties 
konkurencijos teisės pažeidimo padarymo fakto. Toks požiūris pripažįstamas 
ir Teisingumo Teismo praktikoje (žr. Teisingumo Teismo sprendimų bylose 
Distillers Company Limited prieš Komisiją, 30/78, 26 punktą, Dalmine SpA 
prieš Komisiją, C 407/04P, 70 punktą, Suiker Unie ir kt. prieš Komisiją, 40/73–
48/73, 50/73, 54/73 56/73, 111/73, 113/73 ir 114/73, 91 punktą, Pirmosios 
instancijos teismo sprendimo byloje Cimenteries CBR ir kt. prieš Komisiją, 
sujungtos bylos T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, 
T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, 
T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, 
T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, 
T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, 
T-103/95 ir T-104/95, 156, 240-241 punktus ir kt.).
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Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2005 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. 1S-27 
,,Dėl tyrimo „Dėl AB „Mažeikių naft a“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymo 5 ir 9 straipsniams“ papildymo ir termino pratęsimo” 
Konkurencijos taryba nutarė papildyti tyrimą dalimi dėl AB ,,Mažeikių 
naft a” veiksmų atitikties Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsniui 
(1 punktas), nutarimą laikyti konfi dencialiu, iki bus atlikti bendri tyrimo 
veiksmai su Latvijos ir Estijos konkurencijos institucijomis (2 punktas) ir 
pratęsti tyrimo terminą 3 mėnesiams, pratęsimo terminą pradedant skaičiuoti 
nuo 2005 m. kovo 15 dienos (3 punktas).

Taigi šiuo nutarimu nebuvo pradėtas naujas tyrimas, o tik pakoreguotas 
2004 m. liepos 15 d. Konkurencijos tarybos nutarimo Nr. 1S-119 „Dėl AB 
„Mažeikių naft a“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos 
įstatymo 5 ir 9 straipsnius tyrimo pradėjimo“ pagrindu pradėtas pirminis 
tyrimas, jį papildant dalimi dėl pareiškėjo veiksmų atitikties EB sutarties 82 
straipsniui. Be to, kaip teisingai teigė apeliantas, tiek EB steigimo sutarties 82 
straipsnio, tiek KĮ 9 straipsnio pažeidimas savo objektyviaisiais požymiais iš 
esmės nesiskiria. Abiem atvejais tiriamas piktnaudžiavimas dominuojančia 
padėtimi. Skiriasi tik tai, kad, taikant EB sutarties 82 straipsnį, būtina 
konstatuoti, jog piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi daro (gali daryti) 
reikšmingą poveikį prekybai tarp valstybių narių. Tačiau procedūrine prasme 
pažeidimu įtariamo ūkio subjekto padėtis nepasikeičia, nes tyrimas dėl EB 
steigimo sutarties 82 straipsnio atliekamas pagal Konkurencijos įstatymo 
nustatytą tyrimo procedūrą (KĮ 47 straipsnio 2 dalis). Nepriklausomai nuo 
to, ar pareiškėjas būtų žinojęs apie tyrimo išplėtimą dalimi dėl jo veiksmų 
atitikties EB sutarties 82 straipsniui, jis vis tiek būtų įpareigotas glaudžiai 
bendradarbiauti su Konkurencijos taryba ir pateikti atsakymus į faktinio 
pobūdžio klausimus, susijusius su vykdomu tyrimu dėl piktnaudžiavimo 
dominuojančia padėtimi. Glaudaus bendradarbiavimo pareiga konkurencijos 
teisės pažeidimo tyrimo procedūroje pripažįstama ir Teisingumo Teismo 
praktikoje (žr. Teisingumo Teismo sprendimų bylose Orkem prieš Komisiją, 
374/87, 27 punktą ir Aalborg Portland A/S ir kiti prieš Komisiją, C-204/00 P, 
C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P and C-219/00 P, 62 punktą, 
Pirmosios instancijos teismo sprendimo byloje Mannesmannohren-Werke AG 
prieš Komisiją, T-112/98, 62 punktą ir kt.). Taigi net žinodamas apie išplėstą 
tyrimą, pareiškėjas nebūtų turėjęs jokių galimybių reikšmingai pakeisti savo 
gynybos strategijos. Pažymėtina tai, kad ir pats pareiškėjas nenurodė jokių 
svarių argumentų, kokiu konkrečiu būdu buvo pažeistos jo teisės į gynybą ir 
teisė neduoti parodymų prieš save, ir kaip būtų pakitęs Konkurencijos tarybos 
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atlikto tyrimo rezultatas, jei pareiškėjas būtų laiku sužinojęs apie minėto 
tyrimo išplėtimą. 

Be to, iš Konkurencijos tarybos tyrimo metu nagrinėtų klausimų 
pobūdžio pareiškėjas turėjo galimybę suprasti, jog tyrimas neapsiriboja vien 
geografi nės Lietuvos Respublikos rinkos analize, bet aprėpia ir šalia esančias 
teritorijas. 

Pažymėtina, jog teisės neduoti parodymų prieš save apimtis 
konkurencijos teisės pažeidimo tyrimo procedūroje yra siauresnė negu 
baudžiamajame procese. Tiriamas ūkio subjektas negali atsisakyti suteikti 
informacijos motyvuodamas tuo, jog ji yra kaltinanti, t. y. gali būti naudojama, 
konstatuojant konkurencijos teisės pažeidimą. Tačiau Konkurencijos taryba 
savo klausimais negali piktybiškai versti tiriamų ūkio subjektų pripažinti 
pažeidimo padarymą. Toks principas pripažįstamas tiek Teisingumo Teismo 
praktikoje (žr. Teisingumo Teismo sprendimų bylose Dalmine SpA prieš 
Komisiją, C-407/04 P, 34 punktą, Orkem prieš Komisiją, 374/87, 34 ir 35 
punktus, sprendimą byloje Solvay prieš Komisiją, 27/88, o taip pat Pirmosios 
instancijos teismo sprendimo byloje Société Générale prieš Komisiją, T-34/93, 
74 punktą), tiek yra įtvirtintas ir Reglamento Nr. 1/2003 konstatuojamosios 
dalies 23 punkte.

Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus ir įvertinus bylos medžiagą, 
konstatuotina, jog pareiškėjui ir jo darbuotojams ginčijamu laikotarpiu 
nuo 2005 m. kovo 15 d. iki 2005 m. liepos 13 d. pateikti klausimai nebuvo 
tokie, dėl kurių, pasinaudojant tyrimo konfi dencialumu, jie būtų piktybiškai 
verčiami pripažinti konkurencijos teisės pažeidimo padarymą. Byloje nėra 
jokių duomenų, kurie patvirtintų, jog Konkurencijos tarybos pareigūnai 
piktnaudžiavo, nuslėpdami ginčijamo 2005 m. kovo 7 d. nutarimo dalį dėl 
pareiškėjo veiksmų atitikties EB sutarties 82 straipsniui. 

Todėl darytina išvada, jog konfi dencialumo sąlygos įtvirtinimas 
ginčijamo 2005 m. kovo 7 d. nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte 
nelaikytinas esminiu procedūriniu pažeidimu, dėl kurio turi būti naikinamas 
visas minėtas nutarimas. Taip pat nėra pagrindo pripažinti neteisėtais visus 
nuo 2005 m. kovo 15 d. iki 2005 m. liepos 13 d. atliktus Konkurencijos tarybos 
pareigūnų veiksmus bei šiuo laikotarpiu surinktus įrodymus. 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2006 m. liepos 28 d. sprendimu buvo pripažinta, jog Lietuvos Respublikos 
konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 129 patvirtinto 
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento (2004 m. 
rugsėjo 16 d. redakcija) nuostatos, kuriomis remiantis Konkurencijos tarybos 
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2005 m. kovo 7 d. nutarimas buvo laikomas konfi dencialiu iki bus atlikti 
bendri tyrimo veiksmai su Latvijos ir Estijos konkurencijos institucijomis, 
buvo pripažintas prieštaraujančiu KĮ 20 straipsnio 6 daliai, todėl pirmosios 
instancijos teismo sprendimas naikinti Konkurencijos tarybos 2005 m. kovo 7 
d. nutarimo rezoliucinės dalies 2 punktą, nors ir remiantis kitais argumentais, 
paliekamas galioti. 

KĮ 26 straipsnio 4 dalis nustato, kad Konkurencijos tarybos įgalioti 
pareigūnai, prieš atlikdami šiame straipsnyje nurodytus veiksmus, turi pateikti 
Konkurencijos tarybos išduotą dokumentą, patvirtinantį jų įgaliojimus, 
tyrimo tikslus ir terminus.

Ši Konkurencijos įstatymo norma reglamentuoja Konkurencijos tarybos 
pareigūnų pareigą, prieš atliekant tyrimo veiksmus pateikti atitinkamą 
dokumentą, taip pat šio dokumento turinį. Tokios pareigos įtvirtinimu 
įstatyme siekiama suteikti tiriamiems ūkio subjektams, o taip pat kitiems 
tyrime dalyvaujantiems ūkio subjektams galimybę įsitikinti konkrečių 
Konkurencijos tarybos pareigūnų atliekamų tyrimo veiksmų teisėtumu, 
sužinoti savo bendradarbiavimo su Konkurencijos taryba pareigos apimtį bei 
KĮ 26 straipsnio 1 dalyje nurodytų veiksmų įvykdymo terminus.

Priešingai nei teigia apeliantas, vykdant tyrimą, nepakanka remtis vien 
KĮ 19 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kuris nustato, jog Konkurencijos taryba 
duoda privalomus nurodymus ūkio subjektams, tarp jų – komerciniams 
bankams ir kitoms kredito įstaigoms bei valstybės valdymo ir savivaldos 
institucijoms, pateikti fi nansinius bei kitus dokumentus, taip pat ir turinčius 
komercinių paslapčių, ir kitą informaciją, reikalingą rinkoms tirti ar kitiems 
Tarybos uždaviniams vykdyti. To paties straipsnio 1 dalies 5 punkte aiškiai 
išskirta atskira Konkurencijos tarybos įgaliojimų grupė – tirti ir nagrinėti 
Konkurencijos įstatymo pažeidimus bei taikyti pažeidėjams atitinkamas 
sankcijas. Tuo tarpu būtent KĮ 26 straipsnis apibrėžia Konkurencijos tarybos 
pareigūnų konkrečias teises ir pareigas, atliekant tyrimus dėl Konkurencijos 
įstatymo pažeidimų. Sistemiškai aiškinant šias Konkurencijos įstatymo 
nuostatas, darytina išvada, jog KĮ 26 straipsnio 4 dalis taikytina ne tik 
pažeidimu įtariamo ūkio subjekto, bet ir kitų su tyrimu susijusių ūkio subjektų 
atžvilgiu. Todėl KĮ 26 straipsnio 4 dalyje nurodytos informacijos nepateikimas 
arba neišsamus pateikimas gali pažeisti tik konkretaus ūkio subjekto, dėl kurio 
atliekami KĮ 26 straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai, teises. Nagrinėjamu 
atveju nei vienas iš tyrime dalyvavusių ūkio subjektų (išskyrus pareiškėją) 
neskundė ginčijamu laikotarpiu nuo 2005 m. kovo 15 d. iki 2005 m. liepos 
13 d. jų atžvilgiu atliktų Konkurencijos tarybos pareigūnų veiksmų. Taip pat 
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pažymėtina, jog aptariamo tyrimo metu valdžios institucijų (nagrinėjamu 
atveju – Statistikos departamento) atžvilgiu atlikti Konkurencijos tarybos 
pareigūnų veiksmai turi būti vertinami ne Konkurencijos įstatymo, o Viešojo 
administravimo įstatyme numatytos tarnybinės pagalbos tarp viešojo 
administravimo institucijų kontekste, o bendradarbiavimas su kitų ES 
valstybių narių konkurencijos tarnybomis (nagrinėjamu atveju, Latvijos ir 
Estijos) – Reglamento Nr. 1/2003 nuostatų pagrindu (Reglamento Nr. 1/2003 
11 straipsnio 1 dalis, 12 straipsnio 1 dalis).

Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog nors KĮ 26 straipsnio 4 dalyje 
įtvirtinta pareiga prieš atliekant tyrimo veiksmus, pateikti atitinkamą 
dokumentą, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad Konkurencijos tarybos 
pareigūnai privalo kiekvieną kartą pateikti atitinkamą Konkurencijos tarybos 
nutarimą, kuriuo remiantis jos pareigūnai vykdys atskirus tyrimo veiksmus. 
KĮ 26 straipsnio 4 dalyje aiškiai numatyta, jog tam, kad ūkio subjektas galėtų 
įsitikinti Konkurencijos tarybos pareigūnų atliekamų veiksmų teisėtumu, 
pakanka pateikti dokumentą, kuriame išvardijami atitinkamų Konkurencijos 
tarybos pareigūnų įgaliojimai, atliekamo tyrimo tikslai ir terminai. 
Konkurencijos tarybos pareigūnų įgaliojimai pirmiausiai atskleidžiami, 
nurodant atitinkamą teisinį pagrindą, kuriuo remiantis šie pareigūnai įgyja 
teisę vykdyti tyrimo veiksmus. Nurodant tyrimo tikslą, pakanka paminėti, 
kad vykdomas vieno ar kito ūkio subjekto veiksmų atitikties Konkurencijos 
įstatymo ar EB sutarties nuostatoms tyrimas. KĮ 26 straipsnio 4 dalyje 
nurodyti terminai – tai Konkurencijos tarybos pareigūnų KĮ 26 straipsnio 
1 dalyje numatytų veiksmų vykdymo terminai. Taigi Konkurencijos tarybos 
pareigūnai, atliekantys Konkurencijos įstatymo ir EB sutarties 81 ar 82 
straipsnio pažeidimo tyrimą, visuomet turėtų laikytis KĮ 26 straipsnio 4 dalies 
reikalavimų ir kiekvieną kartą, prieš atliekant atskirus to paties straipsnio 
pirmojoje dalyje nurodytus veiksmus, pateikti atitinkamiems ūkio subjektams 
Konkurencijos tarybos išduotą dokumentą, trumpai atskleidžiantį jos 
pareigūnų įgaliojimus (atliekamų veiksmų teisinį pagrindą), tyrimo tikslą ir 
veiksmų įvykdymo terminus.

Minėtame Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 
28 d. sprendime išplėstinė teisėjų kolegija aiškiai nurodė, jog Konkurencijos 
tarybos nutarimų konfi dencialumas nenulemia to, kad Konkurencijos tarybos 
įgalioti pareigūnai negalės vykdyti KĮ 26 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos 
pareigos. Tai reiškia, jog konfi dencialumo sąlygos negalima tapatinti su KĮ 
26 straipsnio 4 dalyje nurodyta informavimo pareiga. Tačiau pripažinus, kad 
Konkurencijos taryba nagrinėjamoje byloje nutarimą dėl tyrimo išplėtimo 
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neteisėtai pripažino konfi dencialiu, pripažintina, jog šis faktas sąlygojo ir 
minėtos informavimo pareigos pažeidimą.

Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje KĮ 26 
straipsnio 4 dalies pažeidimas nelaikytinas esminiu procedūriniu pažeidimu, 
nes, atsižvelgiant į faktines ir teisines bylos aplinkybes bei konkrečius 
Konkurencijos tarybos pareigūnų veiksmus, kuriuos jie atliko ginčijamo 
konfi dencialaus nutarimo pagrindu, aiškiai matyti, jog minėtas pažeidimas 
neturėjo jokio svarbaus poveikio galutinio Konkurencijos tarybos nutarimo 
turiniui. Kaip matyti iš bylos medžiagos, savo paklausimuose Konkurencijos 
tarybos pareigūnai ginčijamu laikotarpiu nenurodė tik tyrimo išplėtimo 
fakto, tačiau laikėsi kitų KĮ 26 straipsnio 4 dalies reikalavimų – buvo 
nurodomas pirminis vykdomo tyrimo teisinis pagrindas ir tyrimo tikslas, 
atsakymų pateikimo terminai, o klausimai, apibrėžiantys atsakymų ribas, 
buvo formuluojami taip, jog nebuvo siekiama piktnaudžiauti respondentų 
nežinojimu apie minėtą tyrimo apimties išplėtimą (t. 7, b. l. 32–44; t. 28, b. l. 
168–203; t. 38, b.l. 49).

Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija pripažįsta 
nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, jog visi per laikotarpį nuo 
2005 m. kovo 15 d. iki 2005 m. liepos 13 d. Konkurencijos tarybos pareigūnų 
vykdyti tyrimo veiksmai, o taip pat ir surinkti įrodymai, yra neteisėti, nes 
buvo pažeista KĮ 26 straipsnio 4 dalis, įpareigojanti Konkurencijos tarybos 
pareigūnus, prieš atliekant KĮ 26 straipsnio 1 dalyje išvardintus galimo KĮ 9 
straipsnio ir EB sutarties 82 straipsnio pažeidimo tyrimo veiksmus, pateikti 
jos išduotą dokumentą, kuris patvirtintų šių pareigūnų įgaliojimus, tyrimo 
tikslus ir terminus. 

Negalima pritarti ir pirmosios instancijos teismo argumentams, jog 
SIA „Mažeikių naft a Tirdzniecibas Nams“ ir OU „Mažeikių Naft a Trading 
House“ atžvilgiu buvo vykdytas neteisėtas tyrimas, tokį teiginį grindžiant 
tuo, jog šių įmonių atžvilgiu nebuvo priimtas Konkurencijos tarybos 
nutarimas dėl tyrimo atlikimo ir tuo buvo pažeista KĮ 25 straipsnio 5 dalis. 
Kaip teisingai teigė apeliantas, ginčijamas Konkurencijos tarybos 2005 m. 
gruodžio 22 d. nutarimas buvo priimtas tik AB „Mažeikių naft a“ atžvilgiu, 
kuri yra patronuojanti įmonė SIA „Mažeikių naft a Tirdzniecibas Nams“ ir OU 
„Mažeikių Naft a Trading House“ atžvilgiu. Minėtos dukterinės įmonės negali 
naudotis veikimo laisve, nustatydamos savo ekonominį elgesį rinkoje, nes yra 
kontroliuojamos patronuojančios įmonės AB „Mažeikių naft a“. Pažymėtina 
ir tai, jog patronuojanti įmonė atsako ir už savo kontroliuojamų dukterinių 
įmonių veiksmus, jei tokia patronuojanti įmonė gali daryti lemiamą įtaką 
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savo dukterinių įmonių ekonominiam elgesiui. Išimtimi galėtų būti tik tokia 
situacija, kai įrodoma, jog dukterinė įmonė elgėsi visiškai nepriklausomai nuo 
patronuojančios įmonės. Tačiau šiuo atveju pareiškėjas nepateikė įrodymų, 
jog SIA „Mažeikių naft a Tirdzniecibas Nams“ ir OU „Mažeikių Naft a Trading 
House“ elgėsi nepriklausomai nuo patronuojančios įmonės AB „Mažeikių 
naft a“ ir sudarė atskirus ūkio subjektus (KĮ 3 straipsnio 12 dalies prasme), 
kurių atžvilgiu reikėtų pradėti savarankiškus tyrimus. Toks dukterinių ir 
patronuojančių įmonių atsakomybės santykis bei įrodinėjimo naštos modelis 
yra pripažįstamas ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktikoje (žr. 
Teisingumo Teismo sprendimo byloje Stora Kopparbergs Bergslags AB prieš 
Komisiją, C 286/98 P, 27-29 punktus). 

KĮ 26 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad Konkurencijos tarybos įgalioti 
pareigūnai, įgyvendindami jiems įstatymų ir Konkurencijos tarybos suteiktas 
teises, tyrimo veiksmus įformina raštu – surašo dokumentus (aktus, protokolus, 
reikalavimus ir pan.), kurių formas ir užpildymo tvarką nustato Konkurencijos 
taryba. Konkurencijos tarybos darbo reglamento (2004 m. rugsėjo 16 d. 
redakcija) 44 punkte nustatyta, jog pareigūnas atliekamus tyrimo veiksmus 
įformina raštu – surašo paaiškinimų, patikrinimo, paėmimo protokolus, aktus 
ir kitus dokumentus, kurių formas tvirtina Konkurencijos taryba, o 45 punktas 
numato, kad apklausiant asmenį, pareigūnas turi teisę pats savo ranka užrašyti 
paaiškinimus arba pasiūlyti tai padaryti apklausiamam asmeniui savarankiškai. 
Pareigūnas turi teisę patikrinimo metu daryti duodamų paaiškinimų garso ar 
vaizdo įrašą, apie tai pažymėdamas paaiškinimų protokole.

Pirmosios instancijos teismas, aiškindamas minėtas teisės normas, 
padarė išvadą, kad apklausų protokolai, kuriuose nėra atskleidžiamas išsamus 
duotų paaiškinimų turinys, negali būti pripažinti tinkamais įrodymais, nes jie 
neatitinka turiniui keliamų reikalavimų, o tuo pažeidžiamos pareiškėjo teisės 
į gynybą, į teisingą procesą bei neužtikrinama pačių apklausiamųjų asmenų 
teisė duoti pastabas dėl protokolo.

Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su pirmosios instancijos teismo 
padaryta išvada, jog apklausų protokolai, kuriuose nėra atskleidžiamas 
išsamus duotų paaiškinimų turinys, negali būti pripažinti tinkamais įrodymais. 
Tačiau, remiantis ABTĮ 57 straipsnio 1 dalimi, įrodymai administracinėje 
byloje yra visi faktiniai duomenys, priimti bylą nagrinėjančio teismo ir 
kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra 
aplinkybės, pagrindžiančios proceso šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir 
kitokios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų 
nėra. To paties straipsnio antroje dalyje numatyta, kad garso įrašai taip pat 
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gali būti pripažįstami įrodymais. Net pripažinus, kad Konkurencijos tarybos 
pareigūnai, nesurašydami išsamių paaiškinimų protokolų, stricto sensu 
pažeidė KĮ 26 straipsnio 5 dalį, tačiau negalima daryti išvados, jog dėl tokio 
formalaus procedūrinio pažeidimo, nustatant paaiškinimų turinį, negalima 
remtis garso įrašais, net jei garso įrašas Konkurencijos tarybos atliekamoje 
tyrimo procedūroje laikytinas antriniu įrodymų fi ksavimo būdu. 

Nepagrįstas pareiškėjo teiginys, jog, darant garso įrašą, atimama 
galimybė pateikti pastabas dėl paaiškinimų turinio ir pasitikrinti, ar 
pareiškėjas teisingai suprato klausimus ir ar teisingai į juos atsakė. Įvertinus 
bylos medžiagą, matyti, jog pareiškėjo atstovams buvo sudaryta pakankamai 
galimybių naudotis Konkurencijos tarybos pareigūnų padarytais apklausų 
garso įrašais. Be to, pareiškėjas šioje byloje nepateikė pakankamai svarių 
argumentų, kodėl daryti garso įrašai dėl savo pobūdžio ar techninių savybių 
turi būti pripažįstami neleistinais įrodymais. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, 
garso įrašai šioje byloje pripažintini įrodymais ir turėtų būti vertinami kartu 
su kitais įrodymais.

Remiantis Konkurencijos tarybos darbo reglamento (2004 m. 
rugsėjo 16 d. redakcija) 68 punktu, Konkurencijos taryba turi teisę (o 
kartu ir diskreciją) spręsti dėl garso įrašo darymo ar jo nedarymo. Tokia 
Konkurencijos tarybos teisė nepaneigia pareiškėjo teisės prašyti daryti garso 
įrašą. Nors Konkurencijos tarybos pirmininkas, vienasmeniškai priimdamas 
sprendimą neleisti pareiškėjo atstovams daryti posėdžio garso įrašo, pažeidė 
Konkurencijos tarybos darbo reglamento (2004 m. rugsėjo 16 d. redakcija) 68 
punkto reikalavimus, tačiau nagrinėjamu atveju, įvertinus aptariamo posėdžio 
metu surašyto protokolo detalumą ir išsamumą bei atsižvelgiant į tai, kad 
posėdžio protokolas yra pagrindinė posėdžio eigos fi ksavimo forma, darytina 
išvada, jog neleidimas daryti posėdžio garso įrašo pareiškėjo procesinių teisių 
nepažeidė.

Konkurencijos įstatymo 31 straipsnyje nustatytas baigtinis sąrašas 
asmenų, kurie laikytini bylų dėl konkurenciją ribojančių veiksmų, 
nagrinėjamų Konkurencijos taryboje, proceso dalyviais ir proceso šalimis. To 
paties straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos dalyviai yra: pareiškėjas (tyrimo 
iniciatorius); asmuo, įtariamas pažeidęs Konkurencijos įstatymą (įtariamas 
pažeidėjas); Konkurencijos tarybos sprendimu – kiti ūkio subjektai, su kurių 
interesais tiesiogiai susijusi nagrinėjama byla; valstybės valdymo ir savivaldos 
institucijų atstovai jų prašymu; Konkurencijos tarybos sprendimu – ekspertai, 
specialistai bei kiti asmenys. Pagal KĮ 31 straipsnio 2 dalį, pareiškėjas, 
asmuo, įtariamas pažeidęs Konkurencijos įstatymą, ir Konkurencijos tarybos 
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sprendimu į bylą įtraukti kiti ūkio subjektai, su kurių interesais tiesiogiai 
susijusi nagrinėjama byla, laikomi proceso šalimis.

Bylos nagrinėjimo Konkurencijos taryboje tvarką reglamentuoja Darbo 
reglamentas, kurio 91 punktas nustato, kad posėdyje pirmasis pasisako tyrimą 
atlikęs Konkurencijos tarybos įgaliotas pareigūnas, pristatydamas pranešimą 
apie atliktą tyrimą. Po to teisė pasisakyti suteikiama pareiškėjui (tyrimo 
iniciatoriui), asmeniui, įtariamam įstatymo pažeidimu, kitiems proceso 
dalyviams. Po kiekvieno pasisakymo proceso dalyviams gali būti užduodami 
klausimai. Iš eilės klausimus užduoda tarybos nariai, pareigūnas, pareiškėjas, 
asmuo, įtariamas pažeidęs įstatymą, kiti proceso dalyviai.

Priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, aiškinant 
minėtų teisės aktų nuostatas sisteminiu teisės aiškinimo metodu, darytina 
išvada, jog atitinkamą tyrimą atlikęs Konkurencijos tarybos pareigūnas 
nelaikytinas proceso dalyviu. Todėl, atsižvelgiant į Konkurencijos tarybos 
darbo reglamento 91 punktą, kiti proceso dalyviai neturi teisės užduoti jam 
klausimų bylos nagrinėjimo metu. Tačiau posėdžio pirmininkas, kai jis mano, 
jog tai yra būtina, norint pašalinti kilusius neaiškumus, gali leisti proceso 
dalyviams užduoti klausimus tyrimą atlikusiam Konkurencijos tarybos 
pareigūnui. 

Pažymėtina, jog bylų nagrinėjimas Konkurencijos tarybos posėdyje yra 
administracinė procedūra, kurios pagrindinis tikslas – išklausyti pažeidimo 
padarymu įtariamų ir nuo tokių pažeidimų nukentėjusių ūkio subjektų 
nuomonę dėl atlikto tyrimo išvadų. Bylos, nagrinėjamos Konkurencijos 
taryboje, proceso dalyviai neturi tokių teisių, kokias turi teisminio proceso 
dalyviai. Taigi tik teisminiame procese Konkurencijos taryba tampa lygiateise 
proceso šalimi, kurios atstovams gali būti užduodami su byla susiję klausimai.

KĮ 32 straipsnyje nustatyta, kad proceso šalims raštu pranešama 
apie įgaliotų pareigūnų išvadas dėl konkurenciją ribojančių veiksmų, bylos 
nagrinėjimo vietą ir laiką, taip pat pasiūloma raštu pateikti savo nuomonę. 
KĮ 36 straipsnio 3 dalis numato, kad Konkurencijos tarybos nutarimas turi 
remtis tik tomis tyrimo išvadomis ir faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių 
asmuo, įtariamas Konkurencijos įstatymo pažeidimu, turėjo galimybę duoti 
paaiškinimus.

Panašios nuostatos įtvirtintos ir EB teisėje. Reglamento Nr. 1/2003 27 
straipsnio 1 dalyje numatyta, jog Europos Bendrijų Komisija, prieš priimdama 
atitinkamus sprendimus, suteikia įmonėms ar įmonių asociacijoms, 
esančioms Komisijos nagrinėjamos bylos subjektais, galimybę būti 
išklausytoms klausimais, dėl kurių Komisija buvo pareiškusi prieštaravimus 
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(kitaip – kaltinimus), o savo sprendimus ji grindžia tik tais prieštaravimais 
(kaltinimais), dėl kurių suinteresuotos šalys galėjo pareikšti pastabų. Be to, 
Komisijos reglamento Nr. 773/2004 11 straipsnyje numatyta, jog Komisija, 
priimdama sprendimus, nagrinėja tik tuos prieštaravimus (kaltinimus), dėl 
kurių ūkio subjektai galėjo pateikti savo komentarus.

Teisingumo Teismo praktikoje irgi yra aiškinama pranešimo apie 
kaltinimus, kurie savo pobūdžiu ir prigimtimi prilygintini Konkurencijos 
tarybos pranešimams apie atliktą tyrimą, paskirtis ir teisinė reikšmė bei 
suformuluoti konkretūs pranešimo apie kaltinimus vertinimo principai. 
Remiantis Teisingumo Teismo praktika, visų pirma pažymėtina, jog teisė į 
teisingą procesą reikalauja, kad pažeidimo padarymu įtariamam ūkio subjektui 
per administracinę procedūrą būtų suteikta galimybė veiksmingai pareikšti 
savo nuomonę dėl nurodomų faktų ir aplinkybių tikrumo ir tinkamumo bei 
dėl Komisijos dokumentų, pateiktų pagrindžiant jos teiginį dėl EB sutarties 
pažeidimo buvimo (žr. Teisingumo Teismo sprendimo byloje Transocean 
Marine Paint Association prieš Komisiją, 17/74, 15 punktą ir sprendimo byloje 
Musique Diff usion française ir kt. prieš Komisiją, 100/80–103/80, 10 punktą). 
Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, jog pranešimas apie kaltinimus yra 
tik procedūrinis ir parengiamasis dokumentas, kuriame, siekiant užtikrinti 
veiksmingą teisės į gynybą įgyvendinimą, apibrėžiamas Komisijos pradėtos 
administracinės procedūros dalykas, taip užkertant Komisijai kelią savo 
sprendime, kuriuo užbaigiama atitinkama procedūra, remtis kitais kaltinimais 
(žr. Teisingumo Teismo nutarties byloje British American Tobacco ir Reynolds 
Industries prieš Komisiją, 142/84 ir 156/84, 13 ir 14 punktus). Taigi pranešimas 
apie kaltinimus yra negalutinis ir gali būti pakeistas per vertinimą, kurį 
vėliau atlieka Komisija, remdamasi šalių pateiktomis pastabomis ir kitomis 
nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis (žr. Teisingumo Teismo sprendimo 
byloje SGL Darbon prieš Komisiją, C-328/05, 62 punktą). 

Teisingumo Teismas taip pat yra pabrėžęs, jog Komisija turi atsižvelgti 
į visos administracinės procedūros elementus tam, kad atsisakytų nepagrįstų 
kaltinimų, arba tam, kad performuluotų ir teisiniu bei faktiniu požiūriu 
papildytų argumentus, kuriais ji grindžia savo nurodytus kaltinimus. Taigi 
Komisija neprivalo laikytis pranešime apie kaltinimus pateikto faktinių ir 
teisinių aplinkybių vertinimo. Priešingai, ji turi galutinį sprendimą motyvuoti 
savo galutiniais vertinimais, pagrįstais viso tyrimo rezultatais, kurie žinomi 
formalios procedūros užbaigimo momentu (žr. Teisingumo Teismo sprendimo 
byloje Bertelsmann AG ir Sony Corporation of America prieš Independent 
Music Publishers and Labels Association (Impala), C-413/06 P, 63 ir 64 punktus 
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ir minėtos nutarties byloje British American Tobacco ir Reynolds Industries 
prieš Komisiją 15 punktą).

Atsižvelgiant į tokias savo pobūdžiu ir prigimtimi panašias EB teisės 
nuostatas bei jų teisminį aiškinimą, darytina išvada, jog ir KĮ 36 straipsnio 3 
dalyje įtvirtinta norma nereikalauja, kad Konkurencijos taryba galutiniame 
nutarime perrašytų pranešimą apie atliktą tyrimą. Konkurencijos taryba 
turi tik remtis pranešime pateiktomis pagrindinėmis tyrimo išvadomis ir 
faktinėmis aplinkybėmis. Kaip teisingai nurodė apeliantas, minėtos normos 
pagrindinis tikslas yra informuoti konkurencijos teisės pažeidimo padarymu 
įtariamą ūkio subjektą, dėl kokio konkretaus pažeidimo padarymo jis yra 
įtariamas ir kokiais įrodymais šis įtarimas grindžiamas, taip suteikiant jam 
galimybę apsiginti, prieš Konkurencijos tarybai priimant galutinį nutarimą. 
Todėl 2005 m. liepos 1 d. pranešimas „Apie atliktą tyrimą dėl AB „Mažeikių 
naft a“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 ir 
9 straipsniams ir Europos bendrijos steigimo sutarties 82 straipsniui“ savo 
turiniu neturėjo būti identiškas 2005 m. gruodžio 22 d. Konkurencijos tarybos 
nutarimui Nr. 2S-16 ir galėjo būti pakeistas, pasikeitus vertinimui, kurį atliko 
Konkurencijos taryba, kaip kolegiali institucija, remdamasi paaiškinimais 
ir pastabomis, kurias jai pateikė proceso dalyviai, ir papildytas kitomis 
nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių pareiškėjas galėjo duoti 
savo paaiškinimus. KĮ 36 straipsnio 3 dalį aiškinant priešingai, būtų pažeisti 
Konkurencijos tarybos kaip kolegialios institucijos ir jos administracijos 
funkcijų atribojimo principai, o kartu prarastų reikšmę konkurencijos teisės 
pažeidimų nagrinėjimo proceso skirstymas į dvi savarankiškas tyrimo ir bylų 
nagrinėjimo stadijas (KĮ IV ir V skyrius, 19 straipsnio 2 ir 3 dalys, 20 straipsnis, 
27 straipsnio 1 dalis, 30 straipsnio 1 dalis, 34 straipsnio 1 dalis). Taigi KĮ 36 
straipsnio 3 dalis negali būti aiškinama kaip draudžianti Konkurencijos tarybai, 
priimant galutinį nutarimą, pakeisti jos administracijos pranešime apie atliktą 
tyrimą pateiktas išvadas dėl faktinių ir teisinių aplinkybių kvalifi kavimo.

Iš bylos medžiagos matyti, jog 2005 m. gruodžio 22 d. nutarime Nr. 2S-
16 pateiktas atitinkamos rinkos apibrėžimas, argumentai dėl planinių nuolaidų 
ir kelio paralelinei prekybai užkirtimo laikytini surinktų faktinių aplinkybių 
įvertinimu, kuris, kaip jau minėta, teisėtai priskirtinas Konkurencijos tarybos, 
kaip kolegialios institucijos, kompetencijai. Be to, įvertinus 2005 m. liepos 1 
d. pranešime ir ginčijamame nutarime išdėstytas faktines aplinkybes dėl 
terminalų ir naft os produktų saugojimo rezervuarų, pažymėtina, jog priešingai 
nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, minėtos faktinės aplinkybės 
nelaikytinos naujomis faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių pareiškėjas 
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neturėjo galimybės pateikti savo paaiškinimų. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 
galutiniame nutarime yra tik koreguojami, patikslinami duomenys, surinkti 
tyrimo ir bylos nagrinėjimo metu (žr. 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 2S-
16 3.2. punktą, 7–8 p. ir 2005 m. liepos 1 d. pranešimo 6–8 p.).

Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pirmosios instancijos teismo 
išvada, jog apeliantas pažeidė KĮ 36 straipsnio 3 dalį, o taip pat pareiškėjo teisę 
į gynybą ir į teisingą procesą, pripažintina nepagrįsta.

Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 11 straipsnio 4 dalis 
nustato, kad valstybių narių konkurencijos institucijos informuoja Komisiją 
apie sprendimo, kuriuo reikalaujama nutraukti pažeidimą, priimami 
įsipareigojimai arba panaikinama teisė pasinaudoti bendrosios išimties 
reglamento nuostatomis, priėmimą ne vėliau kaip likus 30 dienų iki jo 
priėmimo. Tuo tikslu jos pateikia Komisijai bylos santrauką ir numatomą 
priimti sprendimą arba, jo neturint, bet kurį kitą dokumentą, kuriame išdėstyti 
siūlomi veiksmai. Ši informacija gali būti pateikta ir kitų valstybių narių 
konkurencijos institucijoms. Komisijos prašymu, veikianti konkurencijos 
institucija pateikia Komisijai kitus jos turimus dokumentus, reikalingus 
bylai įvertinti. Su Komisijai pateikta informacija gali būti supažindintos kitų 
valstybių narių konkurencijos institucijos. Be to, nacionalinės konkurencijos 
institucijos tarpusavyje gali keistis informacija, būtina bylai, kurią jos nagrinėja 
pagal Sutarties 81 arba 82 straipsnį, įvertinti.

Nepaisant to, jog pagal EB steigimo sutarties 249 straipsnio 2 dalį, 
Reglamentas Nr. 1/2003 yra visuotinai privalomas ir tiesiogiai taikomas 
teisės aktas, šio reglamento 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtintomis nuostatomis 
privatūs asmenys remtis negali, nes jos jiems nesuteikia jokių teisių ar pareigų. 
Jau pačiame reglamente įtvirtintas 11 straipsnio pavadinimas „Komisijos ir 
valstybių narių institucijų bendradarbiavimas“ ir IV skyriaus pavadinimas 
„Bendradarbiavimas“, o taip pat minėto straipsnio nuostatų turinys leidžia 
daryti vienareikšmišką išvadą, jog šios nuostatos reglamentuoja tik į Europos 
konkurencijos tinklą susijungusių valstybių narių konkurencijos institucijų 
ir Europos Bendrijų Komisijos bendradarbiavimą. Tokią išvadą patvirtina 
ir Komisijos pranešimo dėl bendradarbiavimo konkurencijos institucijų 
tinkle (Nr. 2004/C101/03) 4 punktas, kuriame pažymėta, jog konsultacijos ir 
keitimasis informacija Europos konkurencijos tinklo viduje yra valstybių 
institucijų, atsakingų už konkurencijos įstatymų įgyvendinimą, reikalas ir 
nekeičia jokių teisių ar pareigų, kylančių iš įmonėms taikomos Bendrijos ar 
nacionalinės teisės. Kiekviena konkurencijos institucija lieka visiškai atsakinga 
už tai, kad kiekviena jų turima byla būtų tinkamai nagrinėjama.
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Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos 
teismo išvados, susijusios su Reglamento Nr. 1/2003 11 straipsnio 4 dalies 
įgyvendinimu, yra nepagrįstos.

Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija pažymi, kad nei 
tyrimo metu, nei nagrinėjant bylą Konkurencijos taryboje, nebuvo padaryta 
esminių procedūrinių pažeidimų, dėl kurių ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 
3 punkto pagrindu reikėtų naikinti Konkurencijos tarybos 2005 m. kovo 
7 d. nutarimo Nr. 1S-27 ,,Dėl tyrimo ,,Dėl AB ,,Mažeikių naft a” veiksmų 
atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 ir 9 straipsniams” 
papildymo ir termino pratęsimo” rezoliucinės dalies pirmą ir trečią punktus 
bei Konkurencijos tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 2S-16 ,,Dėl 
AB ,,Mažeikių naft a” veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos 
įstatymo 5 ir 9 straipsniams ir Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 
straipsniui” rezoliucinės dalies pirmą, antrą ir trečią punktus.

 
 Dėl rinkų apibrėžimo

Remiantis teismų praktika, pabrėžtina, jog tam, kad būtų įrodyti KĮ 9 
straipsnyje bei EB steigimo sutarties 82 straipsnyje numatyti pažeidimai, 
būtina atlikti pažeidimo sudėties bei įrodymų vertinimo analizę, susidedančią 
iš kelių susijusių, tačiau nuosekliai sekančių etapų: pirma, turi būti nustatyta 
atitinkama rinka, kuri apibrėžiama pagal prekės ir geografi nę rinką; antra, 
turi būti įvertinta, ar ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį ir gali daryti 
vienpusę lemiamą įtaką toje atitinkamoje rinkoje; trečia, turi būti įvertinta, 
ar tiriami veiksmai yra piktnaudžiavimas; ketvirta, taikant EB steigimo 
sutarties 82 straipsnį, būtina įrodyti poveikį prekybai tarp ES valstybių narių. 
Kadangi visi šie etapai tarpusavyje yra glaudžiai susiję, todėl nors vieno iš 
jų neteisingas įvertinimas savaime sąlygoja neteisingas galutines išvadas bei 
paskesnio etapo išvadas.

Atsižvelgiant ir į Teisingumo Teismo praktiką (žr. 1985 m. liepos 11 d. 
Teisingumo Teismo sprendimo byloje Remia ir kt. prieš Komisiją, 42/84, 34 
punktą; 1987 m. lapkričio 17 d. Sprendimo byloje British American Tobacco 
ir Reynolds Industries prieš Komisiją, 142/84 ir 156/84, 62 punktą ir 2003 
m. spalio 2 d. Sprendimo byloje Th yssen Stahl prieš Komisiją, C-194/99 P, 
78 punktą), pažymėtina, jog nors teismas paprastai turi išsamiai įvertinti 
KĮ 9 straipsnio ir EB steigimo sutarties 82 straipsnio taikymo sąlygas, 
vertindamas Konkurencijos tarybos atliktų sudėtingų ekonominio pobūdžio 
tyrimų išvadas, tačiau teismas turi patikrinti tik tai, ar Konkurencijos taryba 
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laikėsi procedūrinių taisyklių, ar visos išvados buvo motyvuotos, ar nebuvo 
iškraipytos faktinės bylos aplinkybės, ar nebuvo padaryta akivaizdi vertinimo 
klaida, ar nebuvo piktnaudžiauta įgaliojimais. Kadangi atitinkamos rinkos 
apibrėžimas yra sudėtingas ekonominio pobūdžio tyrimas, todėl su tuo 
susijusios Konkurencijos tarybos išvados turi būti tikrinamos iš esmės tik 
pagal minėtus aspektus, giliau neanalizuojant su atitinkama rinka susijusių 
konkrečių materialinio pobūdžio išvadų teisingumo ar pagrįstumo.

Atsakovas 2005 m. gruodžio 22 d. nutarime Nr. 2S-16 atitinkamą prekės 
rinką apibrėžė kaip naft os produktų perdirbimo arba benzino pardavimų iš 
gamyklos rinką ir naft os produktų perdirbimo arba dyzelino pardavimų iš 
gamyklos rinką. Tačiau pirmosios instancijos teismas su atsakovo pateiktu 
prekės rinkos apibrėžimu nesutiko ir nurodė, jog atsakovas nepagrįstai į 
vieną rinką (pardavimai iš gamyklos) sujungė pardavimus dideliais kiekiais 
iš gamyklos (DDU pardavimai) ir didmeninius pardavimus autotransportu 
(FOT pardavimai). Pirmosios instancijos teismas savo sprendime į atskiras 
prekės rinkas išskyrė pardavimus dideliais kiekiais iš gamyklos (vykdomus 
DDU sąlygomis geležinkeliu, laivais ar naft otiekiu), apimančius importą bei 
pardavimus dideliais kiekiais, kai produktai tiekiami į saugojimo terminalus, 
ir į didmeninius pardavimus autotransportu (FOT sąlygomis), kurie apima 
pardavimus iš nuosavų arba nuomojamų sausumos terminalų smulkiems 
perpardavėjams, mažmenininkams ar dideliems (pramoniniams) galutiniams 
vartotojams. 

Nesant konkrečių ir nepaneigiamų kriterijų aptariamos atitinkamos 
rinkos apibrėžimui, būtina kuo išsamiau ir visapusiškiau įvertinti byloje 
nustatytas faktines aplinkybes, šalių argumentus, kartu atsižvelgiant į pačią 
naujausią Europos Komisijos praktiką nagrinėjamais klausimais.

KĮ 36 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog Konkurencijos tarybos 
nutarime turi būti nurodyti pažeidėjo bei kitų asmenų paaiškinimai, pateikti 
Konkurencijos tarybai, bei jų įvertinimas, priimamo nutarimo motyvai ir 
teisinis pagrindas. Tačiau skundžiamame Konkurencijos tarybos nutarime 
nėra pakankamai išsamiai paaiškinama, kodėl Konkurencijos taryba 
ignoravo daugelį pareiškėjo pateiktų argumentų ir kodėl buvo pasirinktas 
ne toks prekės rinkos apibrėžimas, kokį siūlė pareiškėjas. Grįsdamas savo 
poziciją dėl prekės rinkos išskyrimo į DDU pardavimų ir FOT pardavimų 
rinkas, pareiškėjas rėmėsi ne tik Konkurencijos tarybos tyrimo metu 
surinktais faktiniais duomenimis, bet ir tarptautinių naft os pramonės 
ekspertų (duomenys neskelbtini) išvadomis, Europos Komisijos ir Latvijos 
konkurencijos tarybos praktika, o taip pat – pačios Konkurencijos tarybos 
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2001 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 43 „Dėl SP AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 9 straipsnio 3 
punkto reikalavimus tyrimo nutraukimo“. Nepaisant to, Konkurencijos taryba 
savo galutiniame nutarime neaptarė daugelio tarptautinių naft os pramonės 
ekspertų išvadų, giliau neanalizavo su nagrinėjamais klausimais susijusios 
Europos Komisijos, Latvijos konkurencijos tarybos ir savo pačios praktikos ir 
tinkamai nepagrindė savo argumentų, kodėl Konkurencijos tarybos išvados, 
padarytos 2005 m. gruodžio 22 d. nutarime, skiriasi nuo minėtų institucijų 
padarytų išvadų.

Taip pat pažymėtina, jog atsakovas nepakankamai įvertino, ar 
skirtinguose tiekimo grandinės (platinimo) lygmenyse susiduriama su 
skirtingomis konkurencinėmis sąlygomis, kaip konkrečiai skiriasi naft os 
produktų (benzino ir dyzelino) paklausos ir pasiūlos struktūra, rinkodara 
ir kainodara bei sudaromų sutarčių sąlygos priklausomai nuo to, kokiame 
platinimo lygmenyje ir kokiems konkretiems klientams šie produktai 
parduodami. Konkurencijos taryba turėjo įvertinti kiekvieno platinimo 
lygmens specifi ką, juose veikiančių subjektų ir jų vykdomos veiklos ypatumus, 
o taip pat konkrečius šių subjektų poreikius. Atsižvelgiant į atsiliepimo 
į apeliacinį skundą 2.6 dalyje išdėstytus pareiškėjo argumentus, kyla 
pagrįstų abejonių, ar Konkurencijos taryba tinkamai išskyrė nagrinėjamose 
rinkose egzistuojančius tiekimo grandinės lygmenis ir juose vykstančius 
konkurencinius santykius ir ar gerai apskaičiavo šiose rinkose veikiančių 
subjektų rinkos dalis.

Norint teisingai nustatyti prekės rinką nagrinėjamu atveju, būtina 
papildomai įvertinti paminėtus aspektus. Tik tiksliai apibrėžus atitinkamą 
rinką, galima toliau nagrinėti su galimu pareiškėjo piktnaudžiavimu 
dominuojančia padėtimi susijusias aplinkybes.

Kalbant apie geografi nės rinkos apibrėžimą, reikia pažymėti, kad 
Konkurencijos taryba neatliko išsamios ir visapusiškos geografi nės rinkos 
analizės, neįvertino visų reikšmingų rinkos tyrimo kriterijų, todėl jos išvados 
negali būti laikomos pagrįstomis. Konkurencijos taryba neatliko tinkamo 
teisinio, faktinio ir ekonominio geografi nių rinkų įvertinimo, kuris yra 
reikalingas, norint teisingai apibrėžti atitinkamą rinką.

Šiame kontekste dėmesys atkreiptinas ypač į tai, kad Konkurencijos 
taryba nepakankamai išanalizavo konkurencijos sąlygų už Baltijos valstybių 
ribų, nevertino naft os produktų pasiūlos ir paklausos Baltijos jūros regione 
per atitinkamą laikotarpį. Benzino ir dyzelino prekybos srautų į Baltijos 
valstybes ir iš Baltijos valstybių analizė iš esmės apsiribojo tik Lietuvos 
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prekybos su Lenkija įvertinimu, nors byloje yra duomenų, jog importas iš 
Vakarų Europos, ypač Švedijos, Norvegijos ir Suomijos (benzino ir dyzelino) 
ir iš Rytų šalių (dyzelino) taip pat galėjo būti reikšmingas, apibrėžiant 
geografi nę rinką, ypač pardavimų dideliais kiekiais iš gamyklos lygmenyje, 
kuriame transportavimo kaštai paprastai sudaro nedidelę naft os produkto 
kainos dalį. Norint atskirti minėtas geografi nes teritorijas nuo Baltijos šalių 
teritorijos, nepakanka nurodyti, jog toks importas vyksta jūros keliu ir kad 
tai susiję su būtinybe turėti importo terminalus uostuose, su didelio kiekio 
naft os produktų pirkimu iš karto, su būtinybe turėti daug apyvartinių lėšų 
ir su kita tokio verslo organizavimo specifi ka. Atvirkščiai, būtina konkrečiai 
įvertinti logistikos jūra kaštus, įvertinti ar minėtas importas buvo realus 
bei ekonomiškai pagrįstas. Pažymėtina ir tai, jog Konkurencijos taryba 
nepakankamai pasisakė dėl pareiškėjo pateiktų duomenų, kurie gali būti 
reikšmingi geografi nės rinkos apibrėžimui, įvertinimo, t.y dėl konsultacinės 
fi rmos (duomenys neskelbtini) analizės, konsultacijų bendrovės (duomenys 
neskelbtini) analizės, (duomenys neskelbtini) atlikto tyrimo. Byloje taip pat yra 
duomenų, kurie kelia abejonių dėl Konkurencijos tarybos išvadų, susijusių su 
naft os produktų terminalų trūkumu, kaip kliūtimi patekti į rinką, pagrįstumo. 

Viešojo administravimo subjektai savo veikloje turi vadovautis 
objektyvumo principu, reiškiančiu, kad administracinio sprendimo 
priėmimas ir kiti viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki 
ir objektyvūs (Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punktas). 
Administracinis aktas negali būti grindžiamas abejonėmis, o jį priimant, turi 
būti įvertinti visi pateikti argumentai, negali būti nutylėtų argumentų. Tai 
ypač svarbu viešojo administravimo procedūrose, kurios baigiasi sankcijų 
skyrimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gruodžio 22 d. 
sprendimas byloje Nr. A248-2207-2006).

Kadangi Konkurencijos taryba neištyrė visų atitinkamos rinkos 
apibrėžimui reikšmingų aplinkybių, nepašalino kai kurių faktinio pobūdžio 
abejonių ir nepakankamai motyvavo savo pasirinktą rinkos apibrėžimą, taip 
pažeisdama KĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, Konkurencijos 
tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. nutarime padarytos išvados negali būti 
laikomos pagrįstomis ir objektyviomis. Šiems trūkumams pašalinti, kiek tai 
objektyviai įmanoma, būtina atlikti papildomą tyrimą. Todėl Konkurencijos 
tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimo pirmas, antras ir trečias punktai 
naikintini, grąžinant bylą Konkurencijos tarybai atlikti papildomą tyrimą, o 
pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas.
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Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 
1 dalies 3 punktu ir Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 2 punktu, teisėjų 
kolegija

n u t a r i a :

Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 28 d. 

sprendimą pakeisti.
Panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2005 m. 

gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 2S-16 „Dėl AB „Mažeikių naft a“ veiksmų 
atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 ir 9 straipsniams 
ir Europos bendrijos steigimo sutarties 82 straipsniui“ rezoliucinės dalies 
pirmą, antrą ir trečią punktus ir grąžinti bylą Konkurencijos tarybai atlikti 
papildomą tyrimą.

Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 28 d. 
sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

3.2.2. Dėl Konkurencijos tarybos teisės atnaujinti nutrauktą tyrimą, 

paaiškėjus naujoms aplinkybėms

Dėl baudų ūkio subjektų asociacijoms ir jas sudarantiems ūkio 

subjektams skyrimo

Konkurencijos tarybos nutarimu nutraukti tyrimą įvertinama, kad atitinkamu 
laikotarpiu atlikti veiksmai nesudaro pažeidimo sudėties. Tačiau vėliau, jau po 
tyrimo nutraukimo, gali paaiškėti, kad ankstesnis ūkio subjekto elgesys vis dėlto 
turėjo būti vertinamas kaip Konkurencijos įstatymo pažeidimas. Taigi galimybė 
atnaujinti nutrauktą tyrimą Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 4 dalies prasme 
siejama su aplinkybėmis, kurios leidžia spręsti apie ūkio subjekto veiksmus, 
atliktus iki tyrimo nutraukimo. Kaip naujai paaiškėjusios vertinamos tos 
aplinkybės, kurios siejamos su iki nutraukiant tyrimą padarytais pažeidimais, bet 
kurios tuo metu nebuvo ir negalėjo būti žinomos tyrimą atlikusiai Konkurencijos 
tarybai. Kaip naujai paaiškėjusios negali būti vertinamos naujai atsiradusios 
aplinkybės (lot. factum superveniens), t. y. po tyrimo nutraukimo padaryti nauji 
konkurencijos teisės pažeidimai. Tokie nauji pažeidimai yra pagrindas pradėti 
naują tyrimą. Kartu pažymėtina, jog kai kurie Konkurencijos įstatymo pažeidimai 
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yra tęstiniai. Jie gali būti pradedami iki tyrimo nutraukimo ir tęsiami nutraukus 
tyrimą (jei pradėtu ir nutrauktu tyrimu nepavyko jų įrodyti). Tokiu atveju kaip 
naujai paaiškėjusios aplinkybės gali būti vertinamos ne tik aplinkybės, kurios 
laiko atžvilgiu egzistavo iki nutraukiant tyrimą, bet ir aplinkybės, kurios nors ir 
atsirado vėliau, bet yra neatskiriamai susijusios su iki tyrimo nutraukimo atliktu 
antikonkurenciniu elgesiu ir gali būti laikomos šio elgesio tąsa. Jeigu po tyrimo 
nutraukimo ūkio subjekto atlikti veiksmai leidžia kitaip vertinti iki nutraukiant 
tyrimą padarytus ūkio subjekto veiksmus, tokios aplinkybės laikytinos naujai 
paaiškėjusiomis Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 4 dalies prasme.

Ūkio subjektų asociacijos sprendimai dėl savo pobūdžio tam tikrais atvejais gali 
būti prilyginti ją sudarančių ūkio subjektų draudžiamiems susitarimams. Taip 
būtų ypač tais atvejais, jei būtų nustatyta, kad asociacija naudojama tik kaip jos 
narių – atskirų ūkio subjektų draudžiamų susitarimų sudarymą palengvinanti 
priemonė (slapto bendradarbiavimo forma), o pati asociacija negalėtų būti 
pripažįstama atskirai veikiančiu ir savarankišką nuo jos narių sprendimą 
priimančiu subjektu, be kita ko, atsakingu ir už tokio sprendimo įgyvendinimą. 
Atskirais atvejais už ūkio subjektų asociacijų sprendimus gali būti baudžiamos 
tiek pačios asociacijos, tiek ir joms priklausantys ūkio subjektai.

 Administracinė byla Nr. A39-1939/2008
Procesinio sprendimo kategorija 7.2.; 7.6

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2008 m. lapkričio 25 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Stasio Gudyno (pranešėjas), Vaidos 
Urmonaitės (kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,
dalyvaujant pareiškėjo atstovams advokatams Linai Darulienei, Vidmantui Statkui,
atsakovo atstovams Giedrei Jarmalytei, Elonui Šatui, 
trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Šarūnui Gintvilui,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo Lietuvos auditorių rūmų apeliacinį skundą dėl 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 14 d. sprendimo 
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administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos auditorių rūmų skundą 
atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo 
panaikinimo. 

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Pareiškėjas Lietuvos auditorių rūmai (toliau – ir LAR) su skundu 
kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos 
tarybos (toliau – ir Taryba) 2007-06-21 nutarimą Nr. 2S-15 „Dėl Lietuvos 
auditorių rūmų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos 
įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ (toliau – ir Nutarimas). Šiuo nutarimu 
LAR už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 
1 punkto pažeidimą buvo paskirta 30 000 litų bauda. Pareiškėjo nuomone, 
atsakovo išvados neteisėtos ir nepagrįstos, nes:

1. Taryba neteisėtai atnaujino ir papildė 2005-09-22 nutarimu Nr. 
1S-107 nutrauktą tyrimą, taip pažeisdama Konkurencijos įstatymo 30 
straipsnio 4 dalį, pagal kurią Taryba turi teisę nutrauktą tyrimą atnaujinti, 
jeigu paaiškėja naujos aplinkybės. Pasak pareiškėjo, tokia aplinkybė, kad 
2006-01-26 LAR prezidiumo posėdyje protokolu buvo patvirtinti „Projektų, 
fi nansuojamų įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. BPD priemones, audito 
atlikimo rekomenduotini darbo laiko sąnaudų normatyvai“ (toliau – ir Darbo 
laiko sąnaudų normatyvai), nelaikytina naujai paaiškėjusia aplinkybe, bet yra 
naujai atsiradusi aplinkybė, todėl Tarybos nutarimas priimtas neteisėtai.

2. Taryba Nutarime pasisakė dėl LAR veiksmų neteisėtumo, nors 
tyrimas dėl LAR veiksmų nebuvo pradėtas ir nebuvo atliekamas. Nutarime 
LAR nebuvo įvardijamas kaip subjektas, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas. 
Tyrimo metu paaiškėjus, kad LAR nėra ūkio subjektas, vykdantis veiklą audito 
paslaugų rinkoje, Taryba turėjo tyrimą subjekto atžvilgiu nutraukti arba 
turėjo papildyti ar pakeisti tyrimą, nurodant, kad tiriami yra ne ūkio subjektų, 
veikiančių audito paslaugų rinkoje veiksmai, bet auditorių asociacijos (LAR) 
sprendimai. Kadangi to nepadarė, Taryba pažeidė LAR teises būti informuotai 
apie jos atžvilgiu vykdomą tyrimą bei laiku ir tinkamai imtis gynybos 
priemonių (Konkurencijos įstatymo 34 str.).

3. LAR negalėjo būti nubausti už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 
pažeidimus, nes šiame straipsnyje įtvirtinta nuostata draudžia sudaryti 
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konkurenciją ribojančius susitarimus, kurie suprantami kaip dviejų ar daugiau 
ūkio subjektų, ūkio subjektų junginių ar jų atstovų susitarimai, o LAR negali 
būti laikomi ūkio subjektų junginiu. LAR nariai yra auditoriai, kurie yra ūkio 
subjektų darbuotojai ar savininkai, patys negali būti laikomi ūkio subjektais, 
kadangi jie patys neparduoda audito paslaugų ir negali jų parduoti. Tai daro 
ir gali daryti tik audito įmonės. LAR yra asociacija, kurios nariai yra fi ziniai 
asmenys, asmeniškai nevykdantys ūkinės veiklos ir dažniausiai turintys 
darbo santykius su audito įmonėmis, todėl LAR negali būti laikomi ūkio 
subjektų junginiu ir jiems negali būti taikomos Konkurencijos įstatymo 5 
straipsnio nuostatos. Tai, kad LAR atlieka audito bendrovių veiklos priežiūros 
ir kontrolės funkcijas, todėl gali daryti įtaką ūkinei veiklai audito paslaugų 
rinkoje, pareiškėjo nuomone, nesudaro pagrindo LAR laikyti ūkio subjektų 
junginiu.

4. Tarybos Nutarime įvardinti LAR veiksmai, kuriais buvo siekiama 
riboti konkurenciją – „apskrito stalo“ pasitarimo „Dėl ES struktūrinių fondų 
audito atlikimo“ metu sudarytos iniciatyvinės grupės paruoštos ir 2004 m. 
rugsėjo mėn. LAR interneto svetainėje paskelbtos ES struktūrinių paramos 
lėšų minimalių audito kainų rekomendacijos. Tokie LAR veiksmai neribojo 
ir negalėjo riboti konkurencijos, nes LAR nėra tinkamas subjektas, kuris turi 
būti traukiamas atsakomybėn už šiuos veiksmus. „Apskritas stalas“ nėra LAR 
organas ar padalinys, o jo sprendimai nėra LAR veiksmai ar sprendimai. 
Kiti LAR veiksmai – LAR prezidiumo 2006-01-26 posėdyje protokolu 
Nr. 2 patvirtinti Darbo laiko sąnaudų normatyvai ir priimtas „Projektų, 
fi nansuojamų įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. BPD priemones, audito 
atlikimo rekomenduotinas minimalių darbo laiko sąnaudų planas“, bei šių 
dokumentų išsiuntimas audito bendrovėms – pareiškėjo nuomone, neturėjo ir 
negalėjo turėti jokio poveikio konkurencijai, kadangi yra tik rekomendacinio 
pobūdžio. Be to, Taryba Nutarime neteisingai nurodė, kad LAR prezidiumas 
2006-01-26 posėdyje priėmė Darbo laiko sąnaudų planą, kuriame nurodytas 
ir minimalus audito atlikimo valandinis įkainis, nes LAR prezidiumas 
2006-01-26 posėdyje patvirtino tik rekomendacines ES struktūrinių fondų 
paramos lėšų minimalias audito darbo laiko sąnaudas. LAR nariams išsiųstos 
darbo laiko ir paslaugų kainų skaičiavimo rekomendacijos, kurias Taryba 
įvardija kaip Konkurencijos įstatymo pažeidimą, yra sąlygotos Lietuvos 
Respublikos audito įstatyme LAR nustatytų funkcijų vykdymo. Kadangi 
paramos lėšų, gautų iš ES struktūrinių fondų, audito rūšis yra sąlyginai nauja 
paslauga Lietuvoje (po įstojimo į Europos Sąjungą), LAR metodinė pagalba 
auditoriams, išreikšta LAR priimamais rekomendaciniais sprendimais, yra 
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objektyviai pateisinama ir būtina, nes LAR yra audito kokybę užtikrinanti 
institucija ir tokiu būdu vykdė įstatymu jiems pavestas funkcijas. Pareiškėjo 
nuomone, Taryba neturi faktinio pagrindo teigti, kad LAR rekomendacijos 
buvo imperatyvios ir/ar įgyvendinamos, nes Taryba nenustatė, kad audito 
bendrovės laikytųsi LAR patvirtintų audito procedūrų atlikimo darbo laiko 
normatyvų ar auditoriams išsiųstų rekomenduotinų minimalių darbo laiko 
sąnaudų skaičiavimo, be to, Taryba nerinko ir netyrė informacijos apie realias 
ES struktūrinių fondų paramos lėšų audito paslaugų kainas bei darbo sąnaudų 
skaičiavimą. Pareiškėjas Tarybos teiginį, kad metodika buvo patvirtinta 
siekiant kontroliuoti rekomendacijų nesilaikančias audito įmones, laiko 
nepagrįsta, nes LAR netaikė jokių poveikio priemonių audito bendrovėms, 
kurios nesilaikė rekomendacijų dėl Darbo laiko sąnaudų normatyvų bei 
minimalių kainų. LAR reikalavimas, kad audito bendrovės pagrįstų nustatytą 
kainą bei, esant būtinybei, įrodytų, kad už tokią kainą suteikta paslauga 
yra kokybiška, pareiškėjo nuomone, yra Audito įstatyme LAR nustatytų 
pareigų bei funkcijų vykdymas bei vadovavimasis 2002-05-16 EB Komisijos 
rekomendacija „Dėl įstatymų nustatytų auditorių nepriklausomumo ES: 
pagrindinių principų rinkinys“. Be to, pareiškėjo nuomone, patikrinimų metu 
LAR nagrinėjama vidutinė fi nansinės atskaitomybės audito kaina niekaip 
nesusijusi su ES struktūrinių fondų paramos lėšų audito kaina. Minėta 
audito atlikimo kokybės kontrolės metodika reglamentuoja tik fi nansinės 
atskaitomybės audito atlikimo kontrolės tvarką, ir netaikoma ES struktūrinių 
fondų auditų atlikimų kontrolei. Todėl Tarybos teiginys, kad metodika buvo 
patvirtinta būtent siekiant kontroliuoti rekomendacijų nesilaikančias audito 
įmones, neturi jokio pagrindo.

5. LAR nėra ūkio subjektas, todėl jiems negali būti skirtos LR 
konkurencijos įstatymo 40 straipsnyje nustatytos sankcijos.

6. Taryba, apskaičiuodama baudos dydį, neatsižvelgė į tai, kad LAR 
neturėjo jokių pajamų iš veiklos, susijusios su tyrimo objektu, t. y. neveikė 
audito paslaugų rinkoje ir negavo pajamų iš audito paslaugų teikimo, todėl 
piniginė bauda LAR negalėjo būti skiriama. Pareiškėjas nesutinka ir su 
Tarybos teiginiu, kad LAR padarė pažeidimą, kuris truko 2004–2007 metais, 
nes pažeidimo trukmė negali būti skaičiuojama nuo 2004-09-15, t. y. nuo 
dienos, kada buvo paskelbti „apskrito stalo“ diskusijos rezultatai, nes Taryba, 
2005-09-22 dieną priimdama nutarimą dėl tyrimo nutraukimo, patvirtino, 
jog nėra pakankamai įrodymų, kad LAR pažeidė LR konkurencijos įstatymo 
5 straipsnio nuostatas. Todėl Taryba neteisėtai padidino apskaičiuotą bazinę 
baudą.
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7. Tarybos nustatytas įpareigojimas nutraukti Konkurencijos įstatymo 
pažeidimą yra netinkamas ir neteisėtas, todėl pažeidžia teisinio tikrumo 
principą ir Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalį. Nutarime 
nėra aiškiai nurodyta, kokius veiksmus LAR turi nutraukti, iš Tarybos 
Nutarimo motyvuojamosios dalies nėra aišku, kokius LAR sprendimus ar 
veiksmus Konkurencijos taryba vertina kaip ribojančius konkurenciją ir kaip 
juos LAR turėtų nutraukti.

Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba pareiškėjo skundą 
prašė atmesti. Nurodė, kad:

1. Taryba, priimdama 2006-04-27 nutarimą Nr. 1S-41, teisėtai atnaujino 
ir papildė anksčiau nutrauktą tyrimą, paaiškėjus naujiems to paties pažeidimo 
epizodams. Kadangi tyrimas yra tęstinis procesas, todėl yra svarbios visos 
aplinkybės, turinčios reikšmę tiriamai situacijai. Be to, LAR galėjo pasinaudoti 
teise apskųsti Tarybos nutarimą atnaujinti ir papildyti tyrimą, tačiau šia teise 
nepasinaudojo. Atsakovo nuomone, tik atnaujinus tyrimą buvo nustatytos 
ypač reikšmingos aplinkybės, kurios parodė, kad LAR iš tikrųjų turėjo tikslą 
rekomendacijomis nustatyti minimalias audito kainas ir kad 2004 metų ES 
struktūrinių fondų paramos lėšų minimalios audito kainos nebuvo atsitiktinis 
atskiras pareiškėjo sprendimas. 

2. Taryba nesutinka su LAR teiginiais, kad Taryba nepagrįstai pripažino 
LAR pažeidus Konkurencijos įstatymo reikalavimus, nes pareiškėjo veikla 
negalėjo patekti į Taryboje atlikto tyrimo apimtį, taip pat, kad buvo pažeista 
pareiškėjo teisė būti informuotam apie jo atžvilgiu atliekamą tyrimą, bei jo 
teisė būti išklausytam ir duoti paaiškinimus tyrimo metu. Atsakovas tvirtina, 
kad nagrinėjamų rekomendacijų atveju LAR veikė audito paslaugų rinkoje 
kaip audito paslaugas teikiančių ūkio subjektų junginys, todėl į Taryboje atlikto 
tyrimo apimtį pateko pagrįstai. LAR apie jo atžvilgiu vykdomą tyrimą buvo 
pranešta, be to, LAR patalpose buvo atliktas patikrinimas ir poėmis, kuriuo 
metu LAR prezidentas buvo informuotas, kad yra atliekamas tyrimas dėl LAR 
veiksmų. Pareiškėjui buvo suteikta teisė būti išklausytam ir duoti paaiškinimus. 
LAR buvo sudarytos sąlygos susipažinti su visa tyrimo medžiaga.

2. Tarybos nuomone, nagrinėjant Konkurencijos įstatymo pažeidimus, 
svarbus yra ne formalus požiūris į tam tikrą ūkinį ar teisinį vienetą, tačiau yra 
svarbios tokio vieneto galimybės vienaip ar kitaip, tiesiogiai ar netiesiogiai 
daryti įtaką kitiems ūkio subjektams, veikiantiems atitinkamoje rinkoje. Iš 
Audito įstatyme nurodytų LAR ir jų padalinių funkcijų galima daryti pagrįstą 
išvadą, kad LAR yra toks ūkio subjektų junginys, kuris gali daryti ir daro įtaką 
audito paslaugų rinkoje veikiantiems ūkio subjektams, todėl LAR gali būti 
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laikomi tiek auditorius, tiek ir audito įmones vienijančiu junginiu, t. y. ir ūkio 
subjektų junginiu.

3. Tarybos nuomone tai, kad vadinamojo „apskritojo stalo“ susitikimai 
ir svarstomi klausimai buvo žinomi LAR, nes šis pasitarimas vyko LAR 
patalpose, tai, kad informacija apie šios auditorių grupės pasitarimo metu 
parengtas rekomendacijas dėl kainų buvo paskelbta pačių LAR internetiniame 
tinklalapyje bei tai, kad apie „apskritojo stalo“ pasitarimo rezultatus buvo 
pranešta LAR prezidiumo posėdyje, rodo, kad LAR žinojo, kas yra „apskritasis 
stalas“, žinojo, kokia tema ši grupė vykdė pasitarimą, taip pat žinojo, koks 
šio pasitarimo rezultatas. LAR niekaip neatsiribojo nuo „apskritojo stalo“ 
paruoštų rekomendacijų, o savo veiksmais ir vėlesniais sprendimais tik 
patvirtino, jog palaiko šios grupės priimtas rekomendacijas ir ėmėsi veiksmų, 
siekdami daryti įtaką audito paslaugų kainoms. Nors „apskritasis stalas“ nėra 
formalus LAR struktūrinis organas ar padalinys, LAR panaudojo šios grupės 
rekomendacijas ir ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdami nustatyti minimalias 
audito paslaugų kainas, o tokie veiksmai laikytini Konkurencijos įstatymo 
pažeidimu. LAR prezidiumas buvo paruošęs du dokumentus: Darbo laiko 
sąnaudų normatyvus ir Darbo laiko sąnaudų planą, kuriame buvo nurodytas ir 
minimalus valandinis darbo įkainis. Tarybos nuomone, nepaisant to, kad LAR 
nepriėmė atskiro sprendimo dėl minimalių kainų patvirtinimo, tai nepašalina 
LAR atsakomybės dėl minimalių kainų nustatymo, nes sprendimas patvirtinti 
minimalias darbo laiko sąnaudas šiuo atveju apėmė ir minimalaus valandinio 
įkainio patvirtinimą. Kadangi minimali kaina buvo nurodyta tame pačiame 
dokumente kaip ir Darbo laiko sąnaudų planas, LAR norėjo, kad visi auditoriai 
ir audito įmonės žinotų ir apie minimalų valandinį įkainį. Tarybos nuomone, 
rekomendacijomis LAR siekė riboti ir ribojo konkurenciją tarp audito 
paslaugas teikiančių ūkio subjektų, o ne atliko Audito įstatyme nustatytas 
LAR funkcijas. Pareiškėjas neįrodė, kad audito įmonės nesilaikė LAR 
rekomendacijų. LAR, reikalaudami pagrįsti per viešojo pirkimo konkursus 
pateiktuose pasiūlymuose nurodytas savo paslaugos kainas, darė spaudimą, 
kad būtų laikomasi rekomendacijose nurodytų minimalių kainų lygio. LAR 
siekį daryti įtaką minimalioms kainoms ir taip riboti konkurenciją, rodo ir 
LAR iniciatyva pakeisti metodiką, nustatant kokybės patikrinimus įmonėms, 
kurių kainos yra mažiausios. Be to, kadangi LAR paruoštos rekomendacijos 
dėl savo pobūdžio turėjo tikslą riboti konkurenciją, nėra būtina nustatyti, ar 
šios rekomendacijos buvo įgyvendinamos praktiškai, kad būtų galima taikyti 
sankcijas už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimą.

4. LAR yra asociacija, galinti turėti didelę įtaką atitinkamai rinkai, 
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nustatydama tam tikrus reikalavimus, tam tikrus bendrus standartus ir 
pan., kuriais vadovaujasi vienijami ūkio subjektai. Nors LAR patys nevykdo 
tam tikros veiklos, kuria užsiima tie ūkio subjektai, kuriuos jie vienija, 
tačiau tai jokiu būdu nepašalina LAR atsakomybės už įstatymų, taip pat – ir 
Konkurencijos įstatymo, pažeidimus.

5. Konkurencijos įstatyme nėra nurodoma, kad bauda gali būti skiriama, 
atsižvelgiant į pajamas iš tos ūkinės veiklos, su kuria susijęs Konkurencijos 
įstatymo pažeidimas. LAR bauda skirta atsižvelgiant į bendrąsias pajamas, 
kurios buvo nurodytos pranešime apie atliktą tyrimą. Taryba duomenis apie 
bendrąsias pajamas gavo iš pačių LAR, kurie rašte nurodė, kad pateikia savo 
pajamas už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes. 

6. Tarybos nuomone, iš skundžiamo Nutarimo teksto turinio aišku, jog 
LAR įpareigotinas atšaukti rekomendacijas pranešant, kad jomis auditoriai bei 
audito įmonės nesivadovautų ir nevykdytų jokių kitų veiksmų, kuriais būtų 
siekiama daryti įtaką audito paslaugos kainoms.

Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Baltijos auditas“ prašė LAR 
skundą tenkinti iš dalies, panaikinant tą Nutarimo dalį, kuria pareiškėjui už 
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimą skirta 30 
000 litų bauda, bei prašė kitoje dalyje skundą atmesti. Paaiškino, kad:

1. Taryba turėjo teisinį pagrindą atnaujinti tyrimą. Naujai paaiškėjusia 
reikšminga aplinkybe pagrįstai galima laikyti tai, jog LAR audito kainų 
reguliavimas, iki tol pasireiškęs projektų, fi nansuojamų įgyvendinant Lietuvos 
2004-2006 BPD priemones, srityje, 2005 metų pradžioje buvo pradėtas taikyti 
nustatant kainas fi nansinės atskaitomybės auditams bei taikant poveikio 
priemones įmonėms, nesilaikančioms karteliniu susitarimu nustatytų kainų. 

2. LAR laikytinas ūkio subjektų junginiu dėl to, kad atlieka audito 
bendrovių veiklos priežiūros ir kontrolės funkcijas, todėl gali daryti įtaką 
ūkinei veiklai audito paslaugų rinkoje.

3. LAR pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, nes LAR 
prezidiumas 2006-01-26 sprendimu patvirtino ne tik rekomendacines ES 
struktūrinių fondų paramos lėšų minimalias audito darbo laiko sąnaudas, 
bet ir Darbo laiko sąnaudų planą, kuriame buvo nurodytas minimalus vienos 
audito paslaugų valandos įkainis – 110 litų be PVM.

4. LAR veikla neapsiribojo „metodine pagalba“, bet ir pasireiškė 
praktiniais administracinio poveikio veiksmais, siekiant daryti įtaką fi nansinės 
atskaitomybės audito paslaugų kainoms. UAB „Baltijos auditas“ nuomone, 
audito kokybės ir audito kainų reguliavimo klausimai neturėtų būti siejami. 
UAB „Baltijos auditas“ nurodė, kad Taryba nubaudė LAR ne už įstatymo 
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deleguotų funkcijų vykdymą, o už įstatymo deleguotų funkcijų netinkamą 
vykdymą. Įstatymu nenumatyta, kad audito kainos būtų reguliuojamos ir 
kainų nustatymo funkcija LAR nėra pavesta.

5. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime pritarė tik dėl baudos 
LAR neskyrimo, t. y. sutiko su LAR nuomone, kad paskirta 30 000 litų bauda 
yra didelė ir gali sutrikdyti LAR veiklą. Be to, LAR, siekdami sumokėti 
paskirtą baudą, turės priimti sprendimą dėl asociacijos narių (auditorių) 
nario mokesčio padidinimo, o tokiu atveju nukentėtų ir kitų, karteliniuose 
susitarimuose nedalyvavusių auditorių, interesai.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 14 d. 
sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Teismas sprendime 
nurodė, kad:

1. Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje numato tyrimo 
atnaujinimą tik paaiškėjus naujoms aplinkybėms ir neskirsto aplinkybių 
į „naujai paaiškėjusias“ ir „naujai atsiradusias“, kaip kad skunde išskyrė 
pareiškėjas. Teismas daro išvadą, kad Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 
4 dalies prasme, naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis laikytinos tokios 
aplinkybės, apie kurias nebuvo žinoma atliekant tyrimą. Nagrinėjamu atveju 
LAR vykdė tęstinį Konkurencijos įstatymo pažeidimą, todėl vėliau (po 2005-
09-22 nutarimo Nr. 1S-107 priėmimo) atsiradusios aplinkybės galėjo suteikti 
Tarybai pagrindą nutrauktą tyrimą atnaujinti. Naujai paaiškėjusia aplinkybe 
Taryba laiko tai, kad 2006-01-26 LAR prezidiumas priėmė rekomenduotinus 
Darbo laiko sąnaudų normatyvus ir juos paskelbė LAR internetiniame 
puslapyje. Akivaizdu, kad 2005-09-22 priimant nutarimą nutraukti tyrimą, 
nebuvo žinomos 2006 metais įvykusios aplinkybės, todėl teismas daro išvadą, 
kad Tarybos 2006-04-27 nutarimas Nr. 1S-41, kuriuo nuspręsta atnaujinti 
tyrimą dėl LAR neteisėtų veiksmų, yra teisėtas ir pagrįstas.

2. LAR teiginys, kad Taryba pažeidė jo teisę būti informuotam, nes 
tiek 2004-10-25 nutarime Nr. 1-S-153, tiek ir 2006-04-27 nutarime, kuriuo 
atnaujintas tyrimas, Taryba buvo nurodžiusi, kad tiria audito paslaugų 
rinkoje veikiančių ūkio subjektų veiksmų atitikimą Konkurencijos įstatymo 
5 straipsniui, tuo tarpu skundžiamas Nutarimas priimtas LAR atžvilgiu, todėl 
LAR nebuvusi informuota apie jų atžvilgiu atliekamą tyrimą, yra nepagrįstas 
ir neteisėtas, nes pareiškėjo skundo motyvas, kad LAR negali būti laikytinas 
ūkio subjektu, atmestinas. Atmestinas ir LAR teiginys, kad Taryba pažeidė 
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Konkurencijos įstatymo 34 straipsnyje įtvirtintą LAR teisę būti išklausytiems 
ir duoti paaiškinimus, nes byloje yra duomenų, patvirtinančių, jog LAR buvo 
informuoti apie jų veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsniui 
atliekamą tyrimą, LAR buvo suteikta teisė būti išklausytiems ir duoti 
paaiškinimus.

3. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalis apibrėžia ūkio subjekto 
sąvoką šio įstatymo prasme ir aiškina, kad ūkio subjektais laikytini: įmonės, 
jų junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir pan.), įstaigos 
ir organizacijos, ar kiti juridiniai ar fi ziniai asmenys, kurie vykdo ar gali 
vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje arba kurių veiksmai daro įtaką ar 
ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos 
Respublikoje. Audito įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nurodoma, kad LAR 
yra viešasis juridinis asmuo, vienijantis visus auditorius ir įgyvendinantis 
auditorių savivaldą. Pagal Audito įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, auditorius – 
asmuo, kuris atitinka šio įstatymo nustatytus reikalavimus, turi auditoriaus 
pažymėjimą ir yra LAR narys. Remiantis Audito įstatymo 27 straipsnio 1 
dalimi, auditorius gali atlikti auditą tik būdamas audito individualios įmonės 
savininku, tikrosios ar komanditinės ūkinės bendrijos tikruoju nariu arba 
dirbdamas audito įmonėje. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas padarė 
išvadą, kad LAR nariai yra fi ziniai asmenys (auditoriai), kurie ūkinę veiklą 
gali vykdyti tik būdami audito įmonių darbuotojais, savininkais ar tikraisiais 
bendrijų nariais. Vadovaudamasis šia išvada, teismas konstatavo, kad LAR 
neturėtų būti laikoma asociacija, kuri vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą, tačiau 
ši išvada nepaneigia galimybės LAR laikyti asociacija, kurios veiksmai daro 
įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai. 
Teismas nusprendė, kad, nagrinėjant Nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą, 
šioje byloje svarbus ne tiek formalus požiūris į LAR, kiek šio subjekto 
galimybės vienaip ar kitaip, tiesiogiai ar netiesiogiai daryti įtaką kitiems 
ūkio subjektams, veikiantiems atitinkamoje rinkoje. Vadovaujantis Audito 
įstatyme nustatytomis LAR funkcijomis (atlieka auditorių ir audito įmonių 
veiklos priežiūrą), ir atsižvelgiant į bylos medžiagą, teismas daro išvadą, kad 
LAR, nustatydami rekomenduojamas ES struktūrinių fondų paramos lėšų 
audito kainas, rekomendacinius Darbo laiko sąnaudų normatyvus bei Darbo 
laiko sąnaudų planą ir nurodydami minimalų valandinį audito įkainį, šias 
rekomendacijas skelbdami savo internetinėje svetainėje ir vienaip ar kitaip 
kontroliuodami, ar auditoriai ir audito įmonės šių rekomendacijų laikosi, 
savo veiksmais darė įtaką ūkinei veiklai, todėl gali būti laikomi ūkio subjektų 
junginiais Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalies prasme.
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4. LAR skundo motyvas, kad 2004-09-15 vykusio „apskrito stalo“ 
pasitarimo „Dėl ES struktūrinių fondų audito atlikimo“ metu sudarytos 
iniciatyvinės grupės paruoštas rekomenduojamas ES struktūrinių paramos 
lėšų minimalias audito kainas Taryba neteisėtai įvardijo kaip LAR veiksmus, 
nes „apskritas stalas“ nėra LAR organas ar padalinys, atmestas kaip 
nepagrįstas. Audito įstatymo 62 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad LAR valdymo 
organus, jų struktūrą, kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo 
tvarką nustato LAR statutas. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad 
LAR turi būti visuotinis narių susirinkimas ar kitas organas (konferencija, 
suvažiavimas, kongresas, asamblėja), turintis visas ar dalį visuotinio 
susirinkimo teisių. LAR statuto 14.1. dalyje įtvirtinti LAR valdymo organai: 
kolegialus valdymo organas prezidiumas ir vienasmenis valdymo organas 
Prezidentas. Taigi „apskirtas stalas“ nėra LAR organas ar padalinys. Tačiau 
nagrinėjamu atveju svarbus LAR, kaip ūkio subjektų junginio, santykis 
su iniciatyvine grupe „apskritas stalas“. LAR valdymo organai žinojo apie 
įvykusį „apskrito stalo“ pasitarimą ir apie jo metu parengtas rekomendacijas 
bei tai, kad pasitarimo metu paruoštos rekomendacijos yra paskelbtos LAR 
internetiniame puslapyje. LAR 2004-10-08 prezidiumo posėdyje (Tarybos 
bylos 6 t., b. l. 183–197) prezidentas G.Makušev informavo, kad toks 
susirinkimas yra įvykęs, kad jo metu buvo paruoštos rekomenduojamos 
ES struktūrinių fondų paramos lėšų minimalios audito kainos ir kad ši 
informacija yra patalpinta internetiniame LAR puslapyje. LAR prezidiumo 
posėdyje į tokią prezidento pateiktą informaciją nutarta atsižvelgti. Nors 
„apskritasis stalas“ nėra formalus LAR struktūrinis organas ar padalinys, 
LAR panaudojo šios iniciatyvinės grupės rekomendacijas ir ėmėsi aktyvių 
veiksmų, siekdami nustatyti minimalias audito paslaugų kainas. Tokie LAR 
veiksmai gali būti laikomi LR konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimu. 
Teismas nustatė, kad LAR nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad 
auditoriai ir audito įmonės Darbo laiko sąnaudų planą turėjo suprasti esant 
tik rekomendacinio pobūdžio, nes elektroniniu paštu buvo išsiųsti ir Darbo 
laiko sąnaudų normatyvai, ir Darbo laiko sąnaudų planas, nenurodant, kad 
Darbo laiko sąnaudų planas nėra patvirtintas. Konkurencijos įstatymo 5 
straipsnis aiškiai apibrėžia, kokie susitarimai yra draudžiami ir nurodo, kad 
tokiais susitarimais laikytini susitarimai, kuriais siekiama riboti arba kurie 
riboja ar gali riboti konkurenciją. LAR nustatyti ir patvirtinti rekomenduotini 
Darbo laiko sąnaudų normatyvai ir Darbo laiko sąnaudų planas, kuriame 
buvo nurodytas minimalus valandinis audito įkainis, šių rekomendacijų 
paskelbimas LAR internetiniame puslapyje ar jų išsiuntimas konkrečioms 
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audito įmonės (auditoriams) elektroniniu paštu, yra pakankamas pagrindas 
tvirtinti, kad LAR savo veiksmais siekė riboti konkurenciją audito rinkoje ir 
tuo pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatas.

5. LAR šio ginčo nagrinėjimo ribose gali būti laikomi ūkio subjektų 
junginiu LR konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalies prasme, nes 
savo veiksmais darė įtaką ūkinei veiklai. Tai, jog tiek Konkurencijos 
įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje, tiek visame šeštame šio įstatymo skyriuje, 
reglamentuojančiame atsakomybę už Konkurencijos įstatymo pažeidimus, yra 
kalbama tik apie ūkio subjektus, nėra pagrindo tvirtinti, kad Konkurencijos 
įstatymo 40 straipsnyje numatytos sankcijos negali būti skiriamos ūkio 
subjektų junginiams. Konkurencijos įstatyme „ūkio subjekto“ sąvoka apima 
ir ūkio subjektų junginių sąvoką, nes šio įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje 
yra numatytos baudos už draudžiamus susitarimus, tuo tarpu draudžiamu 
susitarimu gali būti laikomas ūkio subjektų junginio (asociacijos, susivienijimo, 
konsorciumo ir pan.) arba šio junginio atstovų priimtas sprendimas.

6. Teismas daro išvadą, kad nagrinėti LAR paskirtos baudos pagrįstumo 
nėra pagrindo, nes LAR skunde išdėstė argumentus, kuriais remiantis 
nesutinka su Tarybos paskirtos baudos dydžiu, tačiau skundu iš esmės ginčija 
patį Nutarimą (nesutinka, kad padarė pažeidimą, numatytą Konkurencijos 
įstatymo 5 str.), o reikalavimo sumažinti baudą ar jos neskirti, jei bus 
nustatyta, kad Tarybos Nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, skunde nepareiškė.

7. Teismas daro išvadą, kad Nutarime aiškiai ir konkrečiai konstatuota, 
kokiais veiksmais LAR pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 
1 punktą, nustatydami rekomenduotinas ES struktūrinių fondų paramos lėšų 
minimalias audito kainas, rekomendacinius Darbo laiko sąnaudų normatyvus 
bei Darbo laiko sąnaudų planą, kuriame nurodytas minimalus valandinis 
audito įkainis. LAR, nesuprasdamas Nutarimo rezoliucinės dalies, turėjo 
teisę kreiptis į Tarybą dėl Nutarimo rezoliucinės dalies išaiškinimo, tačiau to 
nepadarė.

III.

Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo pirmosios instancijos teismo 
sprendimą panaikinti ir priimti naują – pareiškėjo skundą tenkinti. 
Apeliaciniame skunde, be argumentų, išdėstytų skunde pirmosios instancijos 
teismui, nurodoma, kad:

1. Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje numatytos naujai 
paaiškėjusios aplinkybės, vertinamos kaip pagrindas tyrimui atnaujinti, 
apelianto nuomone, reiškia, kad jos turi būti susijusios su tirtais veiksmais. 
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Aplinkybės, kurios nėra susijusios su nutrauktu tyrimu, turėtų būti vertinamos 
kaip pagrindas tyrimui pradėti, bet ne jam atnaujinti. Tarybos nustatytos 
naujai paaiškėjusios aplinkybės nėra susijusios su nutrauktu tyrimu ir liečia 
LAR veiksmus, atliktus 2006 m., todėl negali turėti įtakos 2004–2005 m. LAR 
atliktų veiksmų vertinimui ir negali būti pagrindu atnaujinti nutrauktą tyrimą.

2. Teismas, nustatęs, kad LAR nėra audito paslaugų rinkoje veikiantis 
ūkio subjektas, privalėjo nustatyti, kad Taryba pažeidė Konkurencijos 
įstatymo 25 straipsnio 5 dalį, kadangi atliko tyrimą dėl LAR veiksmų, nesant 
motyvuoto Konkurencijos tarybos nutarimo ištirti LAR veiksmus. 

3. Apelianto nuomone, tai, kad jis nežinojo, jog tyrimas vykdomas LAR, 
kaip įtariamo įstatymo pažeidimu asmens atžvilgiu, neleido jam tinkamai 
pasinaudoti Konkurencijos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nustatytomis 
teisėmis.

4. Apeliantas prieštarauja teismo nuomonei, kad LAR, remiantis 
Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, gali būti laikomi ūkio subjektų 
junginiu, nes LAR gali daryti įtaką ūkinei veiklai. Apelianto nuomone, 
tai reikštų, kad Konkurencijos įstatyme įtvirtinta ūkio subjekto sąvoka 
apima ūkinės veiklos nevykdančius, bet viešojo administravimo funkcijas 
atliekančius subjektus, įskaitant valstybės institucijas, reguliuojančias ūkinę 
veiklą. Apelianto nuomone, įstatymų leidėjas, pateikdamas ūkio subjekto 
sąvokos apibrėžimą įstatyme, nesiekė, kad ūkio subjektu būtų laikomos 
institucijos ar organizacijos, kurių veikla yra nesusijusi su prekių pirkimu–
pardavimu, bet susijusi su tokios veiklos priežiūra ir administravimu.

5. Apelianto nuomone, LAR negali atsakyti už LAR narių iniciatyvinės 
grupės priimtus sprendimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 
pažeidimo, nes šis straipsnis gali būti taikomas už konkurenciją ribojančius 
susitarimus, o ne už tai, kad kitų subjektų sudarytas susitarimas nėra 
paneigiamas ar viešai nepasisakoma dėl nepritarimo tokiam susitarimui. 

6. LAR nariai elektroniniu laišku buvo aiškiai ir nedviprasmiškai 
informuoti apie tai, kad LAR prezidiumas patvirtino tik minimalius darbo 
laiko sąnaudų normatyvus, bet ne sąnaudų planą. Be to, tiek elektroniniame 
laiške, tiek ir dokumentų pavadinimuose nurodoma, kad Darbo laiko sąnaudų 
normatyvai bei sąnaudų planas nėra privalomi: „Projektų, fi nansuojamų 
įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 BPD priemones, audito atlikimo 
rekomenduotini minimalūs darbo laiko sąnaudų normatyvai“; „Projektų, 
fi nansuojamų įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 BPD priemones, audito 
atlikimo rekomenduotinų minimalių darbo laiko sąnaudų planas“. Be to, 
auditorių apklausų protokoluose auditoriai M. Laukaitienė, L. Kazlauskienė, 
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V. Tamašauskas ir kiti nurodė, kad minėtuose dokumentuose nustatyti 
normatyvai gali būti naudojami kaip orientaciniai, teikiant paslaugas.

7. Įstatymų leidėjas Konkurencijos įstatyme yra išskyręs dvi sąvokas 
– „ūkio subjektas“ ir „ūkio subjektų junginys“, todėl šios dvi sąvokos nėra 
tapačios ir viena kitos nepakeičia. Be to, aiškinant teisės normas, kurios 
nustato atsakomybę už tam tikrus veiksmus, jų turinys negali būti išplėstas 
taip, kad atsakomybė būtų taikoma tiems asmenims, kurie nėra tiesiogiai 
įvardinti kaip asmenys, kurių atžvilgiu tokia teisės norma yra taikoma. 
Priešingu atveju pažeidžiamas teisinio tikrumo principas. 

Atsiliepimu į apeliacinį skundą Lietuvos Respublikos konkurencijos 
taryba prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti 
nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

Atsakovas be argumentų, išdėstytų Konkurencijos tarybos atsiliepime į 
LAR skundą pirmosios instancijos teismui, nurodė, kad:

1. Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 4 dalis leidžia Tarybai 
atsižvelgti į bet kokias naujas aplinkybes, kurių nebuvo ar kurios nebuvo 
žinomos nutraukto tyrimo metu, tačiau kurios yra reikšmingos tinkamam 
nagrinėjamos situacijos išaiškinimui, kad būtų veiksmingai užtikrinama 
sąžiningos konkurencijos apsauga ir išaiškinami visi konkurencijos ribojimo 
atvejai. Pagrindas atnaujinti Tarybos tyrimą buvo tai, kad paaiškėjo naujos 
aplinkybės (buvo gauti UAB „Baltijos auditas“ ir UAB „Audata“ prašymai 
ištirti LAR veiksmus, reguliuojant audito paslaugų kainas. Juose buvo 
nurodyta, kad jau nuo 2005 m. pradžios LAR prezidiumo posėdžiuose buvo 
svarstomos konkrečių audito įmonių paslaugų kainos (naujai paaiškėjusios 
aplinkybės) bei kad LAR paruošė Darbo laiko sąnaudų normatyvus bei Darbo 
laiko sąnaudų planą (naujai atsiradusios aplinkybės)), susijusios su tuo pačiu 
dalyku – auditorių teikiamų paslaugų kainomis. Taigi buvo pagrindas įtarti, 
kad galimai pažeistas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis.

2. Apeliantas turėjo žinoti, kad atliekamas tyrimas LAR atžvilgiu, 
nes Tarybos 2006 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 1S-41, kuriuo buvo 
atnaujintas tyrimas, rezoliucinės dalies 1 punkte nurodyta, jog tyrimas yra 
atliekamas ir dėl LAR veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 
reikalavimams. Apie atliekamą tyrimą LAR buvo tinkamai informuoti prieš 
atliekant bet kokius tyrimo veiksmus jų atžvilgiu. Atsakydami į tyrimo 
išvadas, LAR pateikė savo paaiškinimus tiek raštu, tiek žodžiu Tarybos viešo 
bylos nagrinėjimo posėdžio metu.

3. Remiantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, nustatančia 
pagrindinį ūkio subjekto bruožą – ūkinės veiklos vykdymas ar galėjimas 
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daryti įtaką ūkinei veiklai, taip pat šio įstatymo 3 straipsnio 10 dalimi, 
nustatančia subjektus, galinčius sudaryti susitarimą, ribojantį ar galintį riboti 
konkurenciją, darytina išvada, kad Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis 
taikytinas ūkio subjektų ir jų bet kokios formos junginių atžvilgiu. Toks 
aiškinimas atitinka ir Europos Bendrijų steigimo sutarties 81 straipsnio, kuris 
yra analogiškas Konkurencijos įstatymo 5 straipsniui, taikymo praktiką. Be 
to, tai, kad Audito įstatyme yra numatyti auditorių veiklos ribojimai, susiję su 
būtinybe vienaip ar kitaip savo paslaugas teikti per audito įmonę, nepaneigia 
auditorių vykdomos veiklos ūkinio pobūdžio. Be to, LAR yra ūkio subjektas 
ir, Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalies prasme, galintys daryti įtaką 
ūkinei veiklai.

4. Konkurencijos ribojimų atvejais formali tam tikrų sprendimų 
priėmimo procedūra ir jos laikymasis nėra kriterijus, lemiantis, ar toks 
sprendimas gali riboti ar riboja konkurenciją atitinkamoje rinkoje. 
Svarbiausias yra susitarimo poveikis konkurencijai, net jei tokie sprendimai 
įvardinti kaip rekomendacijos.

5. Tam, kad sprendimai būtų pripažinti kaip ribojantys konkurenciją, 
nebūtina įrodyti, kad jų buvo laikomasi praktikoje – jie yra draudžiami vien dėl 
savo tikslo riboti konkurenciją.

6. Nei Audito įstatymas, nei Auditorių rūmų statutas nenumato, kad 
LAR turi teisę ar privalo kokiais nors būdais reguliuoti ar kitaip daryti įtaką 
audito paslaugų kainoms ar kitoms paslaugų teikimo sąlygoms tokiu būdu, kad 
būtų ribojama konkurencija tarp audito paslaugas teikiančių ūkio subjektų. 
LAR be Audito įstatymo privalo vadovautis ir kitais teisės aktais, įskaitant ir 
Konkurencijos įstatymą, kuris draudžia priimti konkurenciją ribojančias 
rekomendacijas. Be to, LAR nepateikė įrodymų, kad auditoriai pageidavo, jog 
būtų paruoštos kokios nors metodinės rekomendacijos dėl iš ES struktūrinių 
fondų paramos lėšų fi nansuojamų projektų audito.

7. Pagrindines Konkurencijos įstatymo sąvokas apibrėžiančiame šio 
įstatymo 3 straipsnyje apibrėžta tik „ūkio subjekto“ sąvoka. Kadangi atskirai 
nėra apibrėžtos „ūkio subjektų junginio“ sąvokos, kituose Konkurencijos 
įstatymo straipsniuose naudojama sąvoka „ūkio subjektas“ turi būti suprantama 
kaip apimanti visus subjektus, kurie vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą arba 
gali daryti jai įtaką, nepriklausomai nuo tokio subjekto formos. Todėl LAR gali 
būti taikomos sankcijos, numatytos Konkurencijos įstatyme, kitu atveju, būtų 
įteisintas nebaudžiamumas už Konkurencijos įstatymo pažeidimus, sudarant 
sąlygas ūkio subjektams apeiti Konkurencijos įstatyme įtvirtintus reikalavimus 
steigiant asociacijas ar kitokius ūkio subjektų junginius.
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Teisėjų kolegija

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

Dėl Konkurencijos tarybos teisės atnaujinti nutrauktą tyrimą, paaiškėjus 
naujoms aplinkybėms

Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalis reglamentuoja atvejus, 
kuriems esant Konkurencijos tarybos pradėtas tyrimas nutraukiamas. Vienas 
iš tokių atvejų yra tada, kai tyrimo metu paaiškėja, kad nėra teisės pažeidimo 
sudėties (Konkurencijos įstatymo 30 str. 2 d. 1 p.). Konkurencijos įstatymo 30 
straipsnio 4 dalyje numatyta, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms arba jeigu 
ūkio subjektas nesilaiko šio įstatymo pagrindu nustatytų sąlygų ir įpareigojimų, 
Konkurencijos taryba turi teisę nutrauktą tyrimą atnaujinti.

Bylos šalys skirtingai aiškina Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 4 
dalyje įtvirtintą Konkurencijos tarybos teisę atnaujinti nutrauktą tyrimą. 
Jos taip pat skirtingai interpretuoja atnaujinto tyrimo pagrindu priimto 
Konkurencijos tarybos 2007 m. birželio 21 d. nutarimo teisėtumą.

Pagal Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalį Konkurencijos 
taryba tiria: 1) konkurenciją ribojančius susitarimus; 2) piktnaudžiavimą 
dominuojančia padėtimi <...> ir kitus Konkurencijos įstatymo pažeidimus. 
Šiuo atveju tyrimas buvo atliekamas dėl konkurenciją ribojančių susitarimų 
sudarymo.

Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį 
į tai, kad Konkurencijos tarybos tyrimo dalykas visada yra ūkio subjektų 
antikonkurencinis elgesys, atliktas tam tikru laikotarpiu. Tam, kad būtų 
pradedamas tyrimas, turi būti žinomi konkretūs faktiniai duomenys apie 
atliktus konkrečius konkurencijos teisės pažeidimus. Tokią išvadą, be kita ko, 
patvirtina Konkurencijos tarybos darbo reglamento, patvirtinto Konkurencijos 
tarybos 2002 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 129, 25.4. punktas, pagal 
kurį pareiškime ištirti įstatymo pažeidimą turi būti nurodomi konkretūs 
skundžiami veiksmai, jų atlikimo data. Taip pat ir tais atvejais, kai tyrimas 
pradedamas Konkurencijos tarybos iniciatyva, pagrindas pradėti tyrimą yra 
faktiniai duomenys apie galimą įstatymo pažeidimą (Darbo reglamento 32 p.).

Nutarimu nutraukti tyrimą įvertinama, kad tuo laikotarpiu atlikti 
veiksmai nesudaro pažeidimo sudėties. Tačiau vėliau, jau po tyrimo 
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nutraukimo, gali paaiškėti, kad ankstesnis ūkio subjekto elgesys vis dėlto 
turėjo būti vertinamas kaip Konkurencijos įstatymo pažeidimas. Taigi 
galimybė atnaujinti nutrauktą tyrimą Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 
4 dalies prasme siejama su aplinkybėmis, kurios leidžia spręsti apie ūkio 
subjekto veiksmus, atliktus iki tyrimo nutraukimo. Kaip naujai paaiškėjusios 
vertinamos tos aplinkybės, kurios siejamos su iki nutraukiant tyrimą 
padarytais pažeidimais, bet kurios tuo metu nebuvo ir negalėjo būti žinomos 
tyrimą atlikusiai Konkurencijos tarybai. Kaip naujai paaiškėjusios negali būti 
vertinamos naujai atsiradusios aplinkybės (lot. factum superveniens), t. y. po 
tyrimo nutraukimo padaryti nauji konkurencijos teisės pažeidimai. Tokie nauji 
pažeidimai yra pagrindas pradėti naują tyrimą.

Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija tai pat pažymi, 
kad kai kurie Konkurencijos įstatymo pažeidimai yra tęstiniai. Jie gali būti 
pradedami iki tyrimo nutraukimo ir tęsiami nutraukus tyrimą (jei pradėtu ir 
nutrauktu tyrimu nepavyko jų įrodyti). Tokiu atveju kaip naujai paaiškėjusios 
aplinkybės gali būti vertinamos ne tik aplinkybės, kurios laiko atžvilgiu 
egzistavo iki nutraukiant tyrimą, bet ir aplinkybės, kurios nors ir atsirado 
vėliau, bet yra neatskiriamai susijusios su iki tyrimo nutraukimo atliktu 
antikonkurenciniu elgesiu ir gali būti laikomos šio elgesio tąsa. Jeigu po tyrimo 
nutraukimo ūkio subjekto atlikti veiksmai leidžia kitaip vertinti iki nutraukiant 
tyrimą padarytus ūkio subjekto veiksmus, tokios aplinkybės laikytinos naujai 
paaiškėjusiomis Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 4 dalies prasme. 

Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad 
Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje minimos paaiškėjusios naujos 
aplinkybės yra tokios aplinkybės, kurios leidžia daryti išvadą apie ūkio 
subjekto antikonkurencinius veiksmus, atliktus iki Konkurencijos tarybos 
tyrimo nutraukimo. Kitaip tariant, šios aplinkybės turi tiesiogiai sietis su 
antikonkurenciniu elgesiu, kurį jau vertino Konkurencijos taryba. Ir priešingai, 
nauji ir savarankiški Konkurencijos įstatymo pažeidimai, kurie laiko atžvilgiu 
padaryti vėliau, nei priimtas nutarimas nutraukti tyrimą, nesudaro pagrindo šį 
tyrimą atnaujinti.

Iš bylos medžiagos matyti, kad pirminis Konkurencijos tarybos tyrimas 
pradėtas 2004 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. 1S-153. Juo pradėtas tyrimas dėl 
ES struktūrinių fondų paramos lėšų audito rinkoje veikiančių ūkio subjektų 
veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsniui (Konkurencijos 
tarybos bylos t. 1, b. l. 1).

Šis tyrimas buvo nutrauktas 2005 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1 S-107, 
tyrimo metu neradus įrodymų, kurie patvirtintų, kad audito bendrovės sudarė 
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draudžiamą susitarimą (Konkurencijos tarybos bylos t. 1, b. l. 3). 2006 m. 
balandžio 27 d. nutarimu Nr. 1S-41 Konkurencijos taryba tyrimą atnaujino, 
nurodydama, kad Auditorių rūmų prezidiumas svarstė kai kurių bendrovių 
pasiūlytas per mažas audito paslaugų teikimo kainas. Be to, Auditorių 
rūmų prezidiumas 2006 m. sausio 26 d. posėdyje patvirtino audito atlikimo 
rekomenduotinus darbo laiko sąnaudų normatyvus, kartu su rekomenduotinu 
minimalių darbo laiko sąnaudų planu, kuriame nurodytas minimalus 
auditoriaus darbo valandos įkainis.

Skundžiamame 2007 m. birželio 21 d. nutarime Nr. 2S-15 Konkurencijos 
taryba būtinybę atnaujinti nutrauktą tyrimą motyvuoja tuo, kad „paramos 
lėšų minimalių audito kainų rekomendavimas 2004 m. nebuvo atsitiktinis 
pavienis Auditorių rūmų sprendimas, susijęs su audito paslaugų kainų 
reguliavimu, nes 2006 m. sausio mėn. buvo priimtos kitos rekomendacijos – 
Darbo laiko sąnaudų normatyvai bei Darbo laiko sąnaudų planas.“ Nutarime 
taip pat nurodoma, kad „tiek Paramos lėšų minimalios audito kainos, tiek 
Darbo laiko sąnaudų normatyvai bei Darbo laiko sąnaudų planas yra atskiri 
vieno tęstinio konkurencijos taisyklių pažeidimo epizodai, kuriuos vienija 
vienodos priemonės – rekomendacijų priėmimas, vienas bendras tikslas – 
konkurencijos ribojimas nustatant minimalias audito paslaugų kainas bei kitas 
paslaugų teikimo sąlygas, bei tas pats subjektas, priimantis tokius sprendimus 
– Auditorių rūmai.“

Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, įvertinusi 2004 
metais priimtųjų rekomenduojamų ES struktūrinių fondų paramos lėšų 
minimalių audito kainų (Konkurencijos tarybos bylos t. 2, b. l. 68-74) ir 2006 
metais priimtų Darbo laiko sąnaudų normatyvų bei Darbo laiko sąnaudų 
plano (t. 1, b. l. 69-71) turinį, šių veiksmų pobūdį, sprendžia, kad Konkurencijos 
tarybos motyvai dėl tęstinio pažeidimo pobūdžio yra abstraktaus pobūdžio 
samprotavimai, grįsti prielaidomis ir nepagrįsti įrodymais. ES struktūrinių 
fondų paramos lėšų minimalių audito kainų paskelbimas 2004 metais 
pagal savo pobūdį galėjo būti vertinamas kaip savarankiškas konkurencijos 
teisės pažeidimas. Jis pasireiškė savarankiškais objektyviaisiais požymiais 
(rekomendacijų paskelbimu Auditorių rūmų tinklapyje), kurie tiesiogiai nėra 
susiję su 2006 metais atliktais Auditorių rūmų veiksmais. Nepaisant to, kad tiek 
2004 metais, tiek 2006 metais atlikti Auditorių rūmų veiksmai galėjo turėti tą 
patį tikslą (kaip teigia Konkurencijos taryba – riboti konkurenciją), tačiau šie 
veiksmai buvo aiškiai apibrėžti laike, turėjo savo pradžią ir pabaigą ir, net jei jie 
ir pasireiškė panašiais veiksmais, galėjo būti kvalifi kuojami kaip savarankiški 
pažeidimai, o ne vienas tęstinis pažeidimas. Priešingu atveju galimybė 
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atnaujinti tyrimą taptų neribota, o tai pažeistų teisinio tikrumo ir teisinio 
saugumo principus. Jokių naujų aplinkybių, susijusių su draudžiamu susitarimu, 
pasireiškusiu rekomenduojamų ES struktūrinių fondų paramos lėšų minimalių 
audito kainų paskelbimu 2004 metais nėra paaiškėję, o atsakovo kaip naujai 
paaiškėjusios nurodomos aplinkybės yra savarankiški ir nauji konkurencijos 
įstatymų pažeidimai. Priešinga situacija galėtų būti, jei pareiškėjas po tyrimo 
nutraukimo būtų atlikęs veiksmus, skirtus įgyvendinti susitarimą, kurį jau 
vertino Konkurencijos taryba ir dėl kurio tyrimas jau yra nutrauktas.

Nepaisant to, kad atsakovas neturėjo pagrindo atnaujinti 2005 m. 
rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1 S-107 nutraukto tyrimo, tai savaime nedaro 
visų atnaujinto tyrimo veiksmų ir viso skundžiamo 2007 m. birželio 21 d. 
nutarimo Nr. 2S-15 neteisėtu. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje 
laikomasi pozicijos, kad ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra 
pagrindas pripažinti administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai 
nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės; kriterijus, pagal kurį turi 
būti vertinama procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto 
teisėtumui, yra tikimybė, kad dėl šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas 
sprendimas (Vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. balandžio 22 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-416-2005. Administracinių teismų 
praktika Nr. 7, p. 131-138). Atsakovui nebuvo kliūčių pradėti savarankišką 
tyrimą dėl konkurenciją ribojančių susitarimų, pasireiškusių audito atlikimo 
rekomenduotinų darbo laiko sąnaudų normatyvų ir rekomenduotinų 
minimalių darbo laiko sąnaudų plano priėmimu ir paskelbimu. Tai, jog 
atsakovas atnaujino tyrimą, tyrė ir vertino pažeidimus, pasireiškusius 
rekomenduojamų ES struktūrinių fondų paramos lėšų minimalių audito kainų 
paskelbimu 2004 metais, daro šią skundžiamo nutarimo dalį neteisėta, tačiau 
nedaro įtakos likusiai nutarimo daliai, kurioje buvo vertinami Auditorių rūmų 
2006 metais atlikti veiksmai. Taip pat nepagrįsta yra ir pirmosios instancijos 
teismo sprendimo dalis, kuria tiek 2004 metais, tiek 2006 metais Auditorių 
rūmų atlikti veiksmai įvertinti kaip vienas tęstinis pažeidimas.

V.

Dėl Auditorių rūmų statuso konkurencijos teisėje ir dėl Auditorių rūmų 
atžvilgiu atlikto tyrimo 

Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo ir skundžiamo 
atsakovo sprendimo teiginiais, kad Auditorių rūmai gali būti laikomi ūkio 
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subjektų junginiu. Taip pat ginčijama išvada, jog Auditorių rūmai buvo 
tinkamai informuoti apie jų atžvilgiu atliekamą tyrimą, nes, pasak pareiškėjo, 
jis buvo informuotas tik apie atliekamą tyrimą dėl audito paslaugų rinkoje 
veikiančių ūkio subjektų veiksmų, bet ne dėl Auditorių rūmų veiksmų. 
Pareiškėjas nurodo, kad tokiu būdu buvo pažeistos jo teisės, numatytos 
Konkurencijos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje.

Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalis pateikia ūkio subjekto 
sąvoką. Jais laikomi įmonės, jų junginiai (asociacijos, susivienijimai, 
konsorciumai ir pan.), įstaigos ar organizacijos, ar kiti juridiniai ar fi ziniai 
asmenys, kurie vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje 
arba kurių veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų 
daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje. Konkurencijos įstatymo 
3 straipsnio 10 dalis susitarimą apibrėžia kaip bet kuria forma (raštu ar 
žodžiu) dviejų ar daugiau ūkio subjektų sudarytas sutartis arba ūkio subjektų 
suderintus veiksmus, įskaitant bet kurio ūkio subjektų junginio (asociacijos, 
susivienijimo, konsorciumo ir pan.) arba šio junginio atstovų priimtą 
sprendimą. Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje numatytas konkurenciją 
ribojančių susitarimų draudimas. Visi susitarimai, kuriais siekiama riboti 
konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir 
negalioja nuo jų sudarymo momento.

Pažymėtina, kad pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalį, ūkio 
subjektu laikomos ne tik įmonės, bet ir jų junginiai (asociacijos, susivienijimai, 
konsorciumai ir pan.), įstaigos ar organizacijos, ar kiti juridiniai ar fi ziniai 
asmenys, kurie vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje arba 
kurių veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti 
įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje. Sistemiškai įvertinus šias nuostatas, 
galima daryti išvadą, kad Konkurencijos įstatymas, be dviejų ar daugiau ūkio 
subjektų sudarytų draudžiamų susitarimų, draudžia ir konkurencijos teisę 
pažeidžiančius ūkio subjektų asociacijų sprendimus.

Nagrinėjamoje byloje ginčijamas Konkurencijos tarybos nutarimas 
yra priimtas Lietuvos Auditorių rūmų atžvilgiu. Pagal ginčo teisinių santykių 
atsiradimo metu galiojusią Lietuvos Respublikos audito įstatymo 2004 m. 
balandžio 8 d. redakciją Nr. IX-2105, Auditorių rūmai yra viešasis juridinis 
asmuo (Audito įstatymo 56 str. 1 d.), o Auditorių rūmų nariais yra visi fi ziniai 
asmenys – auditoriai, išlaikę kvalifi kacinius auditoriaus egzaminus, turintys 
tai patvirtinantį pažymėjimą, davę auditoriaus priesaiką ir ją pasirašę (Audito 
įstatymo 59 str. 1 d.). Auditorius gali atlikti auditą tik būdamas audito IĮ 
savininku, TŪB ar KŪB tikruoju nariu arba dirbdamas audito įmonėje (Audito 
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įstatymo 27 str. 1 d.). Aukščiausiasis Auditorių rūmų valdymo organas yra 
Auditorių rūmų narių visuotinis susirinkimas (Audito įstatymo 63 str. 3 d.). 
Auditorių rūmų veikla fi nansuojama, be kita ko, iš nario mokesčio ir kitų 
tikslinių įmokų (Audito įstatymo 64 str. 1 d.). Auditorių rūmų teises ir pareigas 
reglamentuoja Audito įstatymo 60 – 61 straipsniai. Tarp šių teisių nėra teisės 
Auditorių rūmams teikti audito paslaugas. Taigi patys Auditorių rūmai audito 
paslaugų rinkoje neveikia. Tačiau Auditorių rūmai vienija auditorius, kurie 
gali atlikti auditą, būdami audito IĮ savininku, TŪB ar KŪB tikruoju nariu 
arba dirbdami audito įmonėje. Auditoriai atlygintinai teikia audito paslaugas, 
todėl jie laikytini ūkio subjektais Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 
prasme. Šiai išvadai nedaro įtakos tai, kad auditą auditoriai gali atlikti tik 
būdami audito IĮ savininku, TŪB ar KŪB tikruoju nariu arba dirbant audito 
įmonėje. Audito įmonė yra auditoriaus veiklos forma, todėl konkurencijos teisės 
prasme neįmanoma atriboti auditoriaus veiklos nuo audito įmonės veiklos. 
Konkurencijos teisėje draudžiami susitarimai gali kilti ir iš įmonių darbuotojų 
veiksmų, net jei šių veiksmų tiesiogiai nesankcionavo įmonės valdymo organai.

Todėl nepaisant to, jog Audito rūmai tiesiogiai nevykdo ūkinės veiklos 
Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies prasme, jie neabejotinai 
jungia tokia veikla (audito paslaugų teikimu) užsiimančius subjektus – 
auditorius. Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, reikia daryti išvadą, jog Audito 
rūmai laikytini ūkio subjektų asociacija, kurios atžvilgiu gali būti taikomos 
atitinkamos Konkurencijos įstatymo nuostatos. Pažymėtina ir tai, jog 
panašios pozicijos laikosi ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismas (žr. 2002 
m. vasario 19 d. sprendimą byloje J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh ir Price 
Waterhouse Belastingadviseurs BV prieš Algemene Raad van de Nederlandse 
Orde van Advocaten, C-309/99). Be to, Vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Auditorių 
rūmai gali būti laikomi ūkio subjektu ir dėl to, kad jos veiksmai daro įtaką ar 
ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos 
Respublikoje. Šiuo požiūriu Lietuvos konkurencijos teisėje pateikiamas 
platus ūkio subjekto apibrėžimas (Konkurencijos įstatymo 3 str. 4 d.), į kurį 
Auditorių rūmai patenka tiek kaip asociacija, tiek kaip subjektas, kurio 
veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti 
įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje. Apelianto argumentas, kad į šį 
apibrėžimą patektų ir ūkinę veiklą reglamentuojančios valstybės institucijos, 
atmestinas, nes Lietuvos Respublikos valstybės valdymo ir savivaldos 
institucijos laikomos ūkio subjektais tik tokiu atveju, jeigu jos vykdo ūkinę 
veiklą (Konkurencijos įstatymo 3 str. 4 d. 2 sakinys).
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Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nesutinka su 
apelianto argumentu, kad buvo pažeistos jo teisės į gynybą, kadangi, pasak 
apelianto, jis buvo informuotas tik apie atliekamą tyrimą dėl audito paslaugų 
rinkoje veikiančių ūkio subjektų veiksmų, ir nebuvo informuotas apie tai, kad 
buvo tiriama pačių Auditorių rūmų veikla. Teisėjų kolegija šioje nutartyje jau 
yra konstatavusi, kad Auditorių rūmai laikytini ūkio subjektu Konkurencijos 
įstatymo 3 straipsnio 4 dalies prasme, todėl galima sutikti su pirmosios 
instancijos teismo išvada, kad informuodama pareiškėją apie atliekamą tyrimą 
dėl audito paslaugų rinkoje veikiančių ūkio subjektų veiksmų, Konkurencijos 
taryba tuo pačiu informavo pareiškėją ir apie jo atžvilgiu atliekamus tyrimo 
veiksmus. Iš Konkurencijos tarybos 2006 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 1S-
41 (Konkurencijos tarybos t. 8, l. 38) aiškiai matyti, kad Konkurencijos taryba 
atnaujino ir papildė tyrimą, be kita ko, dėl Lietuvos auditorių rūmų veiksmų 
atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsniui. Tai aiškiai ir nedviprasmiškai 
nurodyta 2006 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 1S-41 1 punkte. Be to, net jei 
būtų sutikta su tuo, kad pareiškėjas neturėjo pagrindo manyti, jog jo atžvilgiu 
atliekamas tyrimas, pareiškėjas nenurodė jokių svarių argumentų, kokiu 
konkrečiu būdu buvo pažeistos jo teisės į gynybą ir teisė neduoti parodymų 
prieš save, ir kaip būtų pakitęs Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo rezultatas, 
jei pareiškėjui būtų buvę pranešta, kad tyrimas atliekamas būtent jo atžvilgiu. Iš 
bylos medžiagos matyti, kad apeliantas Konkurencijos įstatymo 34 straipsnio 1 
dalyje nurodytomis teisėmis naudojosi. Pirmosios instancijos teismas išsamiai 
išanalizavo, kokius paaiškinimus tyrimo eigoje turėjo galimybę duoti apeliantas, 
kokios medžiagos iš jo buvo reikalaujama. Šiame kontekste pažymėtina, jog 
teisės neduoti parodymų prieš save apimtis konkurencijos teisės pažeidimo 
tyrimo procedūroje yra siauresnė, negu baudžiamajame procese. Tiriamas ūkio 
subjektas negali atsisakyti suteikti informacijos, motyvuodamas tuo, jog ji yra 
inkriminuojanti, t. y. gali būti naudojama konstatuojant konkurencijos teisės 
pažeidimą. Tačiau Konkurencijos taryba savo klausimais negali versti tiriamų 
ūkio subjektų pripažinti pažeidimo padarymą. Toks principas pripažįstamas 
nusistovėjusioje Teisingumo Teismo praktikoje (žr. Teisingumo Teismo 
sprendimo byloje Dalmine SpA prieš Komisiją, C-407/04 P, 34 punktą, Orkem 
prieš Komisiją, 374/87, 34 ir 35 punktus, sprendimą byloje Solvay prieš Komisiją, 
27/88, o taip pat Pirmosios instancijos teismo sprendimo byloje Société Générale 
prieš Komisiją, T-34/93, 74 punktą). Apeliantas abstrakčiai argumentuoja galimą 
savo gynybos teisių pažeidimą, nekonkretizuodamas, kuo jis pasireiškia ir 
nenurodydamas, kokios galimos (save inkriminuojančios) informacijos jis būtų 
nesuteikęs, todėl šie jo argumentai atmestini.
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VI.

Dėl Auditorių rūmų atliktų veiksmų įtakos konkurencijai

Apeliantas argumentuoja, kad Auditorių rūmai nepagrįstai nubausti 
už „apskrito stalo“ iniciatyvinės grupės 2004 m. rugsėjo 15 d. sprendimą, 
nes ši iniciatyvinė grupė nėra Auditorių rūmų valdymo organas. Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija šioje nutartyje jau yra konstatavusi, 
kad Konkurencijos taryba nepagrįstai atnaujino tyrimą dėl Auditorių rūmų 
2004 metais atliktų veiksmų. Tyrimas dėl šių aplinkybių buvo užbaigtas, 
jį nutraukus. Todėl Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija iš 
skundžiamo Konkurencijos tarybos 2007 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 2S-15 
šalina visas aplinkybes, susijusias su Auditorių rūmų 2004 metais paskelbtomis 
rekomenduojamomis ES struktūrinių paramos lėšų minimaliomis audito 
kainomis. Dėl šios priežasties nebus plačiau pasisakoma dėl 2004 m. rugsėjo 
15 d. „apskrito stalo“ iniciatyvinės grupės sprendimo kvalifi kavimo.

Apeliantas taip pat ginčija išplatintų Darbo laiko sąnaudų minimalių 
normatyvų bei Darbo laiko sąnaudų plano poveikį konkurencijai. Pasak 
apelianto, šie normatyvai bei planas buvo tik rekomendacinio pobūdžio, todėl 
negalėjo turėti įtakos konkurencijos rinkai. Taip pat apeliantas nurodo, kad 
jo veiksmai priimant rekomendacijas yra sąlygoti Audito įstatyme nustatytų 
funkcijų vykdymo.

Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog 
Audito rūmų, kaip ir kitų panašaus pobūdžio ūkio subjektų asociacijų 
sprendimai, nepriklausomai nuo to, ar jie yra privalomi ar tik rekomendacinio 
pobūdžio, gali patekti į ekonominės veiklos, todėl ir į Konkurencijos įstatymo 
taikymo sritį, jeigu jais siekiama riboti konkurenciją arba jeigu jie tiesiogiai ar 
netiesiogiai riboja (gali riboti) konkurenciją. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, 
jog Audito rūmų rekomendacijos savo pobūdžiu prilygo siekiui fi ksuoti audito 
paslaugų kainas, koordinuojant atitinkamą auditorių elgesį audito paslaugų 
rinkoje. Tai, kad Audito rūmai turėjo tikslą fi ksuoti kainas, patvirtina ir 
faktas, jog atskirų auditorių, nenorėjusių laikytis numatytų „rekomendacinių“ 
kainų, atžvilgiu buvo taikytas spaudimas. Iš bylos medžiagos matyti, kad 
buvo inicijuojami tyrimai dėl audito įmonių, siūliusių mažiausias audito 
kainas, veiklos kokybės. Tokie tyrimai buvo atlikti UAB „Nepriklausomas 
auditas“, UAB „Audata“, UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“, UAB 
„Baltijos auditas“ bei kitų bendrovių atžvilgiu, tyrimo atlikimą motyvuojant 



199

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje

būtent per mažomis audito paslaugų kainomis ar per mažu auditui skiriamų 
valandų skaičiumi, o tai taip pat tiesiogiai susiję su galutine audito kaina 
(Konkurencijos tarybos bylos t. 8, l. 18-22). Taigi matyti aiškus Auditorių 
rūmų siekis priimtą sprendimą laikyti ne vien rekomendacijomis, bet 
ir jį realiai įgyvendinti. Tai laikytina susitarimu, kuriuo siekiama riboti 
konkurenciją Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio prasme.

Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atmeta apelianto 
argumentus dėl to, jog Darbo laiko sąnaudų minimalių normatyvų bei 
Darbo laiko sąnaudų plano priėmimas buvo sąlygojami Audito įstatyme 
Auditorių rūmams patikėtų funkcijų vykdymo. Auditorių ir audito įmonių 
darbo kokybei prižiūrėti, veiklai analizuoti ir įvertinti prie Auditorių rūmų 
sudaromas Audito kokybės kontrolės komitetas. Nors Audito įstatymo 40 
straipsnyje Auditorių rūmams pavesta auditorių padėjėjų, auditorių ir audito 
įmonių veiklos priežiūra, tačiau ši priežiūra negali būti vykdoma pažeidžiant 
konkurencijos teisės normas. Nei Audito įstatyme, nei kituose teisės aktuose 
Auditorių rūmams nėra pavesta reguliuoti ar kitais būdais daryti įtaką audito 
paslaugų kainoms ar kitoms paslaugų teikimo sąlygoms tokiu būdu, kad būtų 
ribojama konkurencija tarp audito paslaugas teikiančių ūkio subjektų. Audito 
kokybės užtikrinimas siejamas su teisės aktų, audito standartų, Auditorių 
profesinės etikos kodekso laikymusi. Kaip Darbo laiko sąnaudų normatyvai 
bei Darbo laiko sąnaudų planas gali prisidėti prie audito kokybės gerinimo, 
byloje nenustatyta.

VII.

Dėl galimybės skirti baudas ūkio subjekto junginiams

Apeliantas argumentuoja, kad toks ūkio subjektų junginys, koks yra 
Auditorių rūmai, negali būti baudžiamas remiantis Konkurencijos įstatymo 40 
ir 41 straipsniais, nes pagal juos atsako tik ūkio subjektas, o ne ūkio subjektų 
junginys.

Atsakant į klausimą, ar už Konkurencijos įstatymą pažeidžiančio 
sprendimo priėmimą tokia ūkio subjektų asociacija, kokia yra nagrinėjama 
šioje byloje, gali būti baudžiama, reikia atsižvelgti į Konkurencijos įstatymo 41 
straipsnio 1 dalį, kuri aiškiai numato, jog inter alia už draudžiamus susitarimus 
ūkio subjektams skiriama piniginė bauda iki 10 procentų bendrųjų metinių 
pajamų praėjusiais ūkiniais metais. Remiantis aukščiau pateiktomis susitarimo 
(Konkurencijos įstatymo 3 str. 10 d.) ir ūkio subjekto (Konkurencijos 
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įstatymo 3 str. 4 d.) įstatyminėmis sąvokomis, darytina vienareikšmė išvada, 
jog priimdami Konkurencijos įstatymą pažeidžiantį sprendimą, Audito 
rūmai kaip ūkio subjektų asociacija Konkurencijos įstatymo prasme gali būti 
baudžiami. Toks Konkurencijos įstatymo aiškinimas atitinka ir EB teisę. EB 
sutarties 81 straipsnyje aiškiai numatyta, kad kaip nesuderinami su bendrąja 
rinka, be kita ko, yra draudžiami visi įmonių asociacijų sprendimai, kurie 
gali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą ir kurių tikslas ar poveikis 
yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas bendrojoje rinkoje. 
EB Komisijos ir teismų praktikoje taip pat pasitaiko atvejų, kada už EB 81 
straipsnio pažeidimus baudžiamos ne atskiros įmonės, bet jų asociacijos (be 
kita ko, žr. Komisijos sprendimą Stichting Certifi catie Kraanverhuurbedrijf 
ir the Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven, Nr. 94/272/EB, iš 
esmės patvirtintą Pirmosios instancijos teismo sprendimu byloje Certifi catie 
Kraanverhuurbedrijf (SCK) ir Federatie van Nederlandse Kraanbedrijven (FNK) 
prieš Komisiją, sujungtos bylos T-213/95 ir T-18/96; Teisingumo Teismo 
sprendimą byloje Belasco prieš Komisiją, 246/88, 7 punktą). Tarybos 2002 
m. gruodžio 16 d. reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, 
nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo 23 straipsnyje 
taip pat numatyta galimybė skirti baudas ne vien įmonėms, bet ir jų 
asociacijoms, o šio reglamento 23 straipsnio 4 dalyje numatyta asociacijos 
narių subsidiari atsakomybė už asociacijai paskirtų baudų sumokėjimą. 
Lietuvos konkurencijos teisėje asociacijos (ūkio subjekto junginio) sąvoka 
patenka į ūkio subjekto sąvoką Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 
prasme. Todėl baudos skyrimas Auditorių rūmams, kurie, minėta, atitinka 
Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje pateikiamus ūkio subjekto 
požymius, remiasi aiškiu įstatyminiu pagrindu.

Tačiau šiame kontekste reikia pažymėti, jog ūkio subjektų asociacijos 
sprendimai dėl savo pobūdžio tam tikrais atvejais gali būti prilyginti ją 
sudarančių ūkio subjektų draudžiamiems susitarimams. Taip būtų ypač 
tais atvejais, jei būtų nustatyta, kad asociacija naudojama tik kaip jos narių 
– atskirų ūkio subjektų draudžiamų susitarimų sudarymą palengvinanti 
priemonė (slapto bendradarbiavimo forma), o pati asociacija negalėtų būti 
pripažįstama atskirai veikiančiu ir savarankišką nuo jos narių sprendimą 
priimančiu subjektu, be kita ko, atsakingu ir už tokio sprendimo įgyvendinimą. 
Atskirais atvejais už ūkio subjektų asociacijų sprendimus gali būti baudžiamos 
tiek pačios asociacijos, tiek ir joms priklausantys ūkio subjektai (žr. jau minėtą 
Teisingumo Teismo sprendimą byloje Belasco prieš Komisiją, 246/88). Vis 
dėlto, atsižvelgiant į faktines nagrinėjamos bylos aplinkybes ir ypač į Audito 
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rūmų ir jų priimamų sprendimų pobūdį, reikia konstatuoti, jog nagrinėjamu 
atveju nėra požymių, kad Audito rūmai neprisidėjo prie susitarimo sudarymo 
ir buvo tiesiog panaudoti kaip savo narių sudaryto susitarimo įforminimo 
būdas. Panašios ūkio subjektų asociacijų sprendimų ir atskirų ūkio subjektų 
susitarimų atribojimo praktikos laikosi ir EB Teisingumo Teismas (žr. 
Ahlström Osakeyhtiö ir kiti prieš Komisiją, sujungtos bylos 89, 104, 114, 116, 
117 ir 125-129/85, 24-27 p.).

VIII.

Dėl Auditorių rūmams skirtos baudos dydžio

Apeliaciniame skunde pateikiami argumentai, kad bauda turi būti 
skaičiuojama nuo su pažeidimu susijusių pajamų, o tokių pajamų Auditorių 
rūmai negavo. Kadangi Auditorių rūmai nevykdo veiklos rinkoje, kurioje 
buvo nustatytas pažeidimas, piniginė bauda jiems negalėjo būti skiriama.

Šie apelianto argumentai nepagrįsti, nes jie nesiremia įstatyminiu 
pagrindu. Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad „Už 
draudžiamus susitarimus <...> ūkio subjektams skiriama piniginė bauda iki 10 
procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais.“ Baudos dydis 
nėra siejamas su pajamomis, gautomis darant pažeidimą, o skaičiuojamas nuo 
bendrųjų metinių pajamų (žr., pvz., Vyriausiojo administracinio teismo 2006 
m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A1-686/2006). Analogiškai 
baudų dydis nuo asociacijos bendrosios apyvartos apskaičiuojamas ir Europos 
Sąjungos teisėje (žr. Tarybos 2002 m. gruodžio 16 d. reglamento (EB) Nr. 
1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, 
įgyvendinimo 23 str. 2 d.).

Tačiau atsižvelgdama į tai, kad skirdama baudą Konkurencijos taryba 
vertino ir Auditorių rūmų veiksmus, atliktus 2004 metais, nors tyrimas dėl šių 
pažeidimų nepagrįstai buvo atnaujintas, Vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjų kolegija iš dalies tenkina apeliacinį skundą ir sumažina skirtos baudos 
dydį.

Baudos diferencijuojamos atsižvelgiant į pažeidimo pavojingumą, 
pažeidimo trukmę, ūkio subjekto atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias 
aplinkybes, kiekvieno subjekto įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimas 
padarytas kelių subjektų (Konkurencijos įstatymo 42 str. 1 d.). Baudos 
dydžio nustatymą taip pat reglamentuoja Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. 
nutarimu Nr. 1591 patvirtintos Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos 
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konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklės (toliau – ir 
Taisyklės), kurias Vyriausybė įgaliota patvirtinti Konkurencijos įstatymo 42 
straipsnio 5 dalimi. Remiantis šiomis taisyklėmis, baudos dydis nustatomas 
taip: apskaičiuojami baudos už pažeidimo pavojingumą dydis, baudos 
už pažeidimo trukmę dydis ir šių dydžių suma. Nustatant pažeidimo 
pavojingumą, atsižvelgiama į pažeidimo pobūdį, pažeidimo sukeltas pasekmes 
atitinkamai rinkai (kai tai įmanoma nustatyti) ir su pažeidimu susijusios 
atitinkamos geografi nės teritorijos (geografi nės rinkos) plotą. Jeigu pažeidimas 
truko ilgiau kaip metus, baudos už pažeidimo trukmę dydis sudaro iki 10 
procentų baudos už pažeidimo pavojingumą dydžio už kiekvienus pažeidimo 
metus (Taisyklių 2-4 p.).

Konkurencijos taryba skundžiamame nutarime apskaičiuodama 
baudą konstatavo, kad pažeidimas truko nuo 2004 m. rugsėjo mėn. iki 2007 
m. birželio mėn., t. y. daugiau nei 2 metus. Atsižvelgiant į tai, už pažeidimo 
trukmę skirtas 5 000 Lt baudos dydis.

 Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija šioje nutartyje 
jau yra konstatavusi, kad Konkurencijos taryba neturėjo teisinio pagrindo 
atnaujinti tyrimo dėl Auditorių rūmų veiksmų, atliktų 2004 metais, todėl 
šie veiksmai negalėjo būti vertinami parenkant baudos dydį apeliantui. 
Pažeidimai, kurie galėjo būti vertinami, yra siejami tik su Auditorių 
rūmų prezidiumo 2006 m. sausio 26 d. posėdyje patvirtintais audito 
atlikimo rekomenduotinais darbo laiko sąnaudų normatyvais, kartu su 
rekomenduotinu minimalių darbo laiko sąnaudų planu. Taigi pažeidimas 
truko ilgiau nei vienerius metus, bet trumpiau nei dvejus metus. Dėl šios 
priežasties, remiantis Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1591 
patvirtintų Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos 
įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklių 4 punktu, bauda už 
pažeidimo trukmę sudaro 10 procentų baudos už pažeidimo pavojingumą. 
Kadangi už pažeidimo pavojingumą Auditorių rūmams skirtas 25 000 Lt 
baudos dydis, bauda už pažeidimo trukmę sudaro 2 500 Lt, o bendras baudos 
dydis mažinamas iki 27 500 Lt.

Pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai išnagrinėjo bylą, tačiau 
netinkamai vertino aplinkybes, susijusias su Konkurencijos tarybos teise 
atnaujinti nutrauktą tyrimą ir netinkamai įvertino apeliantui paskirtos baudos 
dydžio pagrįstumą. Dėl šios priežasties Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2008 m. vasario 14 d. sprendimas pakeičiamas.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjų kolegija

n u t a r i a :

Iš dalies patenkinti pareiškėjo Lietuvos auditorių rūmų apeliacinį skundą.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 14 d. 

sprendimą pakeisti. 
Panaikinti Konkurencijos tarybos 2007 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 

2S-15 „Dėl Lietuvos auditorių rūmų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ dalį, kuria iš naujo 
vertinti Lietuvos auditorių rūmų veiksmai, dėl kurių tyrimas buvo nutrauktas 
Konkurencijos tarybos 2005 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1 S-107.

Sumažinti pareiškėjui Lietuvos auditorių rūmams skirtą baudą iki 27 
500 Lt (dvidešimt septynių tūkstančių penkių šimtų litų).

Nutartis neskundžiama.

3.3. Dėl iš teritorijų planavimo kylančių teisinių santykių

3.3.1. Dėl teigiamos valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą 

atliekančios institucijos detaliojo plano patikrinimo išvados 

apskundimo

Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos teigiama 
patikrinimo išvada dėl teritorijos planavimo dokumento detalųjį planą 
tvirtinančiai institucijai yra patariamojo (rekomendacinio) pobūdžio, tačiau 
šios išvados statusas teritorijų planavimo procese yra itin reikšmingas, nes, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 
5 dalimi ir 27 straipsnio 2 dalimi, nuo jos priklauso, ar galima kita procedūros 
stadija – detaliojo plano tvirtinimas. Priežiūros institucijai pateikus neigiamą 
patikrinimo akto išvadą, su ja nesutinkantis detaliojo planavimo organizatorius 
gali kreiptis į teismą dėl patikrinimo akto (neigiamo sprendimo) panaikinimo, 
kadangi toks sprendimas detaliojo planavimo organizatoriui sukelia teisines 
pasekmes (parengtas detalusis planas negali būti teikiamas tvirtinti). Kiti 
asmenys detaliojo teritorijų planavimo proceso procedūrinį dokumentą – 
teritorijos planavimo dokumento patikrinimo aktą gali apskųsti teismui 



204

I. Administracinių teismų praktika

tuo atveju, jei jie turi faktinį ir teisinį pagrindą teigti, jog minėta institucija, 
tikrindama teritorijos planavimo dokumentą, netinkamai atliko teisės aktuose 
nurodytas valstybinės teritorijų planavimo priežiūros funkcijas ir dėl to buvo 
pateikta nepagrįsta ir neteisėta išvada, pažeidžianti besikreipiančiojo į teismą 
asmens subjektinę teisę (įstatymų saugomą interesą).

Administracinė byla Nr. A146-1846/2008
Procesinio sprendimo kategorija 14.3.3

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2008 m. lapkričio 7 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Antano Ablingio, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Romano 
Klišausko (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjui V. S.,
trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Benrida“ atstovams R. B., advokatui D. N.,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjų V. S. ir P. K. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos 
administracinio teismo 2008 m. sausio 21 d. sprendimo administracinėje 
byloje pagal pareiškėjų V. S. ir P. K. skundą atsakovui Šiaulių apskrities 
viršininko administracijai dėl teritorijų planavimo dokumento patikrinimo 
akto pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys 
– uždaroji akcinė bendrovė „Benrida“, K. J. architektūros ir dizaino studija, 
Valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių fi lialas, V. A. V.) .

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė :
I.

Pareiškėjai V. S. ir P. K. Šiaulių apygardos administraciniam teismui 
2007 m. birželio 6 d. pateikė skundą, o 2007 m. spalio 23 d. – patikslintą 
skundą, kuriais prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2007 m. gegužės 10 d. 
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Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo dokumento 
patikrinimo aktą Nr. SA-140 (toliau – ir Patikrinimo aktas).

Pareiškėjai nurodė Šiaulių apskrities viršininko administracijos 
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (toliau – ir 
Priežiūros skyrius) pateikę skundą dėl planavimo organizatoriaus UAB 
„Benrida“ rengiamo žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), detaliojo 
plano (rengėjas – K. J. architektūros ir dizaino studija). Šiaulių apskrities 
viršininko administracija 2007 m. gegužės 14 d. raštu Nr .l3-96-8-(1.22) 
informavo, kad atlikus pateikto teritorijų planavimo dokumento patikrinimą, 
rengimo procedūros pažeidimų nenustatyta, projektas atitinka teritorijų 
planavimo sąvado reikalavimus.

Pareiškėjų nuomone, Priežiūros skyrius patikrinimą atliko 
paviršutiniškai, iš esmės neįvertino skunde išdėstytų motyvų, neatsižvelgė į 
eilę norminių teisės aktų pažeidimų, tai yra:

1. Pagal 2003 m. gruodžio 24 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
įsakymu Nr. 705 patvirtinto Statybos techninio reglamento 2.02.01:2004 
„Gyvenamieji pastatai“ (toliau – ir Reglamentas STR 2.02.01:2004) 173, 175.5, 
185 punktus projektuojamosios būsto visumos poveikis tretiesiems asmenims 
turi būti toks, kad pastatyta būsto visuma, ją naudojant ir prižiūrint, trečiųjų 
asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų nepablogintų, palyginus su sąlygomis, 
kurias jie turėjo iki statybos pradžios. Būsto visumos projekto sprendiniai, 
tarp jų gyvenamojo namo, priklausinių ir želdinių lokalizavimas neturi 
sumažinti trečiųjų asmenų sklypų ir butų insoliacijos dydžių, taip pat turi 
išlaikyti vaikų žaidimų aikštelių insoliacijos laiką. 

Pareiškėjai paaiškino, jog pastačius pagal detalųjį planą planuojamą 
pastatą (duomenys neskelbtini), V. S. priklausanti sklypo (duomenys neskelbtini) 
dalis, kurioje yra poilsio ir vaikų žaidimo aikštelė, rudenį ir pavasarį bus 
nuo planuojamo pastato krentančiame šešėlyje beveik visą dieną. Pareiškėjai 
teigė ne kartą kreipęsi su prašymais ir skundais į detaliojo plano rengėją, 
ragindami pateikti insoliacinius skaičiavimus. Atsakovas 2007 m. gegužės 14 
d. rašte Nr. 13-96-8-(1.22) apsiribojo formaliu Reglamento STR 2.02.01:2004 
193 punkto taikymu: nurodė, jog pastatas lokalizuotas tinkamai – atstumai 
iki gretimuose sklypuose esančių pastatų (bet ne sklypų) yra didesni, negu 
planuojamo pastato aukštis. 2007 m. rugsėjo 20 d. antstolis faktinių aplinkybių 
konstatavimo protokole užfi ksavo aptariamos poilsio zonos ir vaikų žaidimų 
aikštelės insoliaciją nuo 12.30 val. iki 15.30 val. Tuo buvo siekiama įsitikinti, ar 
pastačius detaliajame plane numatytą 11 metrų aukščio pastatą, bus išlaikyti 
reikalaujami insoliaciniai rodikliai V. S. sklype esančios poilsio zonos ir vaikų 
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žaidimų aikštelės atžvilgiu, kaip reikalaujama Reglamento STR 2.02.01:2004 
185 punkte (vaikų žaidimų aikštelių insoliacijos laikas lygiadieniais (nuo kovo 
22 d. iki rugsėjo 22 d.) turi būti ne trumpesnis kaip 3 val., o miestų centrinėse 
dalyse – ne trumpesnis kaip 2,5 val.). Pareiškėjų teigimu, iš detaliojo plano 
vizualizacijos matyti, kad nuo (duomenys neskelbtini) planuojamo statinio 
stogo karnizo atstumas iki sklypų ribos (tvoros) tebus 7,5–8 m. Pareiškėjai 
mano, kad vien formalus ir pažodinis statybos techninių reglamentų nuostatų 
taikymas vieninteliu aspektu – kad būtų išlaikyti atstumai tarp pastatų – 
negalėjo būti pagrindu nereaguoti į jų pastabas, kadangi nėra patvirtinta, 
jog trečiųjų asmenų – (duomenys neskelbtini) sklypo gyventojų – gyvenimo 
ir veiklos sąlygos nepablogės palyginus su sąlygomis, kurias jie turėjo iki 
statybos pradžios. Pareiškėjai pažymėjo, jog patvirtinus pasiūlytus detaliojo 
plano sprendinius, nebus išlaikyti insoliaciniai reikalavimai vaikų žaidimų 
aikštelės ir poilsio zonos (duomenys neskelbtini) sklype atžvilgiu, valda bus 
ribojama iš dviejų pusių gatvėmis, o iš kitų dviejų pusių – daugiabučiais, 
sklypas praras privatumą, valda bus atskirta nuo įprastos aplinkos. Tai 
patvirtina, kad gyvenimo sąlygos iš esmės pablogės, neišvengiamai kris 
nekilnojamojo turto rinkos kaina.

2. Pagal Reglamento STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų 
susisiekimo sistemos“ (toliau – Reglamentas STR 2.06.01:1999) 3.4 punktą 
11 lentelę, yra neišlaikomas numatytas 10 metrų atstumas nuo (duomenys 
neskelbtini) sklype esančio garažo iki (duomenys neskelbtini) planuojamo 
statyti gyvenamojo namo (vertinant detaliojo plano vizualizacijos sprendinius, 
toks atstumas tebūtų 6 metrai).

3. Pagal Reglamento STR 2.02.01:2004 241 - 243 punktus vaikų žaidimo 
aikštelė turi būti tokioje sklypo vietoje, kuri matoma bent iš vieno buto 
kambario ar iš bendro naudojimo patalpų, ji turi būti atitraukta ne mažiau 
kaip 10 metrų nuo įvažiavimo iš gatvės, buitinių atliekų saugyklos, garažo 
ir gyvenamojo pastato. Pareiškėjų teigimu, numatant vaikų žaidimų aikštelę 
(duomenys neskelbtini) esančiame sklype, šių reikalavimų net neįmanoma 
laikytis (sklypas yra per mažas), tai patvirtina, kad detaliojo plano sprendiniai 
yra iš esmės ydingi.

4. Pareiškėjai nurodė, kad išanalizavus vizualizacijos sprendinius matyti, 
jog nuo (duomenys neskelbtini) būsimo statinio išsikišimų būtų neišlaikyti 
priešgaisriniai atstumai iki (duomenys neskelbtini) sklype stovinčio medinio 
statinio (aukštis 3,25 m) – Reglamento STR 2.02.01:2004 63 punkte, 4 
lentelėje, nurodyta, kad minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp daugiabučių 
gyvenamųjų pastatų bei kitų statinių, kurių ugniai atsparumo laipsnis I su 
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III, turi būti 10 metrų (šie atstumai įvertinami tarp pastatų išorinių sienų; 4 
lentelės 1 pastaba). Pareiškėjų teigimu, šiuo atveju atstumas tebūtų 8 metrai. 

Atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija su pareiškėjų 
skundu nesutiko, prašė atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, jog pagal 
Reglamento STR 2.02.01:2004 193 punktą, vadovaujantis trečiųjų asmenų 
pagrįstų interesų apsaugos principu, reikalavimai laikomi įvykdytais, jeigu 
atstumas nuo užstojančio statinio yra ne mažesnis negu jo aukštis. Detaliajame 
plane numatomas gyvenamojo namo aukštis yra 11 metrų, o atstumas nuo 
žemės sklypo (duomenys neskelbtini) detaliajame plane nurodytos gyvenamojo 
namo statybos vietos iki esamo gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini), 
kuris yra šiaurės rytinėje dalyje planuojamo sklypo atžvilgiu, yra 26,36 m, 
tai yra 2,4 karto didesnis negu nurodyta minėtame Reglamente. Atsakovo 
teigimu, gretimų sklypų ir pastatų insoliaciniai skaičiavimai atliekami tik tuo 
atveju, kai atstumas iki gretimo sklypo ribos yra mažesnis, todėl šiuo atveju 
nebūtini. Dėl 2007 m. rugsėjo 20 d. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo 
protokolo atsakovas nurodė, kad šiame protokole užfi ksuota faktinė situacija 
tarp sklypo (duomenys neskelbtini) bendraturčių, o ne nuo detaliajame plane 
numatomos statinio vietos. Antstolis fotografavo tarp V. V. sklypo tvoros bei 
jos sklype augančių medžių ir V. S. garažo, todėl jo aplinkybių konstatavimas 
neturi jokios reikšmės. Dėl atstumo nuo (duomenys neskelbtini) sklype esančio 
garažo iki (duomenys neskelbtini) planuojamo statyti gyvenamojo namo bei 
priešgaisrinių reikalavimų nurodė, kad atstumas nuo ūkinio pastato (duomenys 
neskelbtini) nustatytinas vadovaujantis Reglamento STR 2.02.01:2004 63 
punkto 4 lentele, kurioje numatyti minimalūs priešgaisriniai atstumai nuo 
gyvenamųjų namų iki kitų statinių pagal jų atsparumo ugniai laipsnį. I grupės 
statiniams leistinas atstumas yra 6 metrai, o detaliajame plane jis didesnis už 
leistiną – 8,03 metrai. Atsakydamas į argumentą dėl vaikų žaidimų aikštelės, 
atsakovas nurodė pačių pareiškėjų pateikto Valstybinės teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos rašto Nr. 8-4-559-S 2 punktą, 
kuriuo patvirtinta, kad detaliųjų planų rengimo taisyklių IX skyriuje kaip 
privalomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimas vaikų 
žaidimų aikštelių pažymėjimas detaliuosiuose planuose nenumatytas, jis 
atliekamas techninio projekto stadijoje, o ne rengiant detalųjį planą. Atliekant 
žemės sklypo (duomenys neskelbtini) detaliojo plano projekto patikrinimą 
vadovautasi galiojančiais teisės aktais, nustatyta, jog projektas parengtas pagal 
įstatymuose numatytus privalomus reikalavimus.

Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Benrida“ su skundu nesutiko. 
Teigė, kad skunde nenurodyti teisės aktai, kurie buvo pažeisti. Jo manymu, 
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Reglamento STR 2.02.01:2004 193 punkte numatytų atstumų laikytasi, 
priešgaisriniai reikalavimai nepažeisti. Pažymėjo, jog patys pareiškėjai nurodo, 
kad detaliajame plane vaikų žaidimų aikštelės žymėti nereikėjo. Įrodymų, 
leidžiančių suabejoti leidimo pastato statybai išdavimu, nepateikta. Todėl 
skundas atmestinas.

Trečiasis suinteresuotas asmuo K. J. architektūros ir dizaino studija prašė 
skundą atmesti, nurodydamas, kad pareiškėjai netinkamai taiko Reglamentų 
reikalavimus, Reglamentas STR 2.06.01:1999 negali būti taikomas, numatytų 
atstumų laikytasi.

Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Šiaulių fi lialas skundą 
siūlė spręsti teismo nuožiūra. Paaiškino, kad (duomenys neskelbtini) yra 
įregistruotas žemės sklypas, gyvenamasis namas, pastatas, ūkinis pastatas–
garažas ir kiti inžinieriniai statiniai, juridinis pagrindas – 2005 m. rugpjūčio 
31 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas. (Duomenys neskelbtini) 
įregistruotas žemės sklypas. Duomenys yra teisingi, nes nenuginčyti įstatymų 
nustatyta tvarka. Duomenys patikslinti 2007 m. rugsėjo 29 d.

II.

Šiaulių apygardos administracinis teismas 2008 m. sausio 21 d. 
sprendimu skundą atmetė.

Teismas konstatavo, jog pagal Reglamento STR 2.02.01:2004 193 punktą, 
vadovaujantis trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsaugos principu, gyvenamieji 
pastatai turi būti išdėstyti taip, kad atitiktų pastatų patalpų ir vaikų žaidimo 
aikštelių insoliacijos reikalavimus, netrukdytų natūraliam patalpų apšvietimui, 
atitiktų natūralaus patalpų apšvietimo reikalavimus. Šie reikalavimai laikomi 
įvykdytais, jeigu atstumas nuo užstojančio statinio yra ne mažesnis negu jo 
aukštis (193.1. punktas). Iš pateikto žemės sklypo (duomenys neskelbtini), 
Šiauliuose, detaliojo plano (b. l. 25) teismas nustatė, kad numatomas statyti 
gyvenamasis namas bus 11 metrų aukščio, iki esančio (duomenys neskelbtini) 
gyvenamojo namo, kuris yra šiaurės rytinėje dalyje planuojamo užstatyti 
sklypo, numatytas 26,36 m atstumas, o nuo esančio (duomenys neskelbtini) 
gyvenamojo namo, kuris yra į pietvakarius nuo planuojamo užstatyti sklypo – 
13,24 m atstumas, t. y. numatyti didesni atstumai nei numatyti Reglamente.

Pareiškėjo pateiktame antstolio 2007 m. rugsėjo 20 d. faktinių aplinkybių 
konstatavimo protokole, teismo vertinimu, užfi ksuota faktinė situacija, 
esanti šiuo metu sklype (duomenys neskelbtini), o ne nuo detaliajame plane 
numatyto būsimo statinio vietos. Iš to galima daryti tik hipotetinę prielaidą 
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dėl galimos būsimo pastato įtakos sklypo (duomenys neskelbtini) insoliacijai, 
tačiau tai nėra įrodymas, pagrindžiantis, jog būsimas pastatas sumažins 
sklypo (duomenys neskelbtini) insoliaciją.

Teismas nustatė, jog detaliojo plano rengimo metu pagal nekilnojamojo 
turto registro centrinio duomenų banko išrašą pastatas (duomenys neskelbtini) 
buvo nurodytas kaip ūkinis pastatas, tik 2007 m. rugpjūčio 29 d. registro 
duomenys buvo patikslinti ir papildyti įrašu „garažas“ (tai patvirtina VĮ 
Registrų centro Šiaulių fi lialo 2006 m. balandžio 21 d. pažymėjimas apie 
nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto 
registre (b. l. 41; detalusis planas 72 psl.), 2007 m. rugpjūčio 29 d. VĮ Registrų 
centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b. l. 98) 
bei VĮ Registrų centro Šiaulių fi lialo atstovės paaiškinimai teismo posėdžio 
metu). Konstatuota, kad detaliojo plano rengėjas nepažeidė Reglamento STR 
2.06.01:1999 nuostatų reikalavimų dėl atstumo nuo esančio statinio iki būsimo 
gyvenamojo namo, kadangi detaliojo plano rengimo metu (duomenys neskelbtini) 
esančio statinio paskirtis buvo įvardinta kaip ūkinis pastatas, o ne kaip ūkinis 
pastatas (garažas), ši aplinkybė detaliojo plano rengimo metu rengėjui negalėjo 
būti žinoma, todėl minėto reglamento nuostatos negalėjo būti taikomos.

Teismas konstatavo, jog pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų 
rengimo taisyklių IX skyriaus nuostatas kaip privalomas teritorijos tvarkymo 
ir naudojimo režimo reikalavimas vaikų žaidimų aikštelių pažymėjimas 
detaliuosiuose planuose nenumatytas, jis atliekamas rengiant techninį 
projektą, o ne detalųjį planą. Todėl nurodyta, jog pareiškėjų argumentas dėl 
galimybės prie planuojamo naujo gyvenamojo namo įrengti vaikų žaidimo 
aikštelę yra paremtas hipotetinėmis prielaidomis, nepagrįstas ir negali būti 
vertinamas, kol nėra parengtas techninis projektas.

Teismas nurodė, jog atstumas nuo ūkinio pastato (garažo), esančio 
(duomenys neskelbtini), pagal detalųjį planą yra 8,03 m. Vadovaujantis 
Reglamento STR 2.02.01:2004 63 punkto 4 lentele, kurioje nustatyti 
minimalūs priešgaisriniai atstumai nuo gyvenamųjų namų iki kitų statinių 
pagal atsparumo ugniai laipsnį, I grupės statiniams leistinas atstumas yra 6 m, 
tokiu būdu, Reglamente numatytas atstumas bus išlaikytas.

Pareiškėjų argumentą, kad patikrinimo išvada surašyta paviršutiniškai, 
teismas įvertino kritiškai. Atkreipė dėmesį į tai, kad 2007 m. kovo 23 d. su 
visuomene buvo svarstytas atsižvelgiant į anksčiau pareikštas pastabas 
pataisytas detalusis planas (b. l. 24). Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjų 
reikalavimas nepagrįstas ir netenkintinas.
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III.

Pareiškėjai apeliaciniu skundu prašo Šiaulių apygardos administracinio 
teismo 2008 m. sausio 21 d. sprendimą panaikinti ir skundą patenkinti. 

Apeliantų teigimu, teismas nevisapusiškai išanalizavo patikslinto 
skundo argumentus, susijusius su sklypo (duomenys neskelbtini), Šiauliuose, 
insoliacija, nepasisakė dėl teisės normų, reglamentuojančių trečiųjų asmenų 
interesų apsaugos bei insoliacijos užtikrinimo klausimus, todėl priėmė 
nepagrįstą sprendimą. Teigia patikslintame skunde nurodę, jog pagal 
Reglamento 2.02.01:2004 173, 175.5, 185 punktus projektuojamosios būsto 
visumos poveikis tretiesiems asmenims turi būti toks, kad pastatyta būsto 
visuma, ją naudojant ir prižiūrint, trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų 
nepablogintų, palyginus su sąlygomis, kurias jie turėjo iki statybos pradžios. 
Būsto visumos projekto sprendiniai, tarp jų gyvenamojo namo, priklausinių 
ir želdinių lokalizavimas neturi sumažinti trečiųjų asmenų sklypų ir butų 
insoliacijos dydžių, taip pat turi išlaikyti vaikų žaidimų aikštelių insoliacijos 
laiką. Pastačius pagal detalųjį planą planuojamą pastatą (duomenys neskelbtini), 
V. S. priklausanti sklypo (duomenys neskelbtini) dalis, kurioje yra poilsio 
ir vaikų žaidimo aikštelė, rudenį ir pavasarį bus nuo planuojamo pastato 
krentančiame šešėlyje beveik visą dieną, nes ši sklypo dalis saulės apšviečiama 
tik maždaug nuo 14 val. Detaliojo planavimo organizatorius prašymus dėl 
insoliacinių skaičiavimų ignoravo. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
Architektūros ir urbanistikos skyrius 2007 m. balandžio 20 d. raštu Nr. SVA-
477 nurodė detaliojo plano rengėjui pateikti eilę papildomos informacijos, tarp 
jos – gretimų sklypų ir pastatų insoliacinius skaičiavimus bei juos pagrįsti, 
tačiau šis reikalavimas nebuvo įvykdytas. Atsakovas apsiribojo Reglamento 
nuostatų taikymu tik dėl insoliacijos užtikrinimo pastatų patalpoms, dėl 
teritorijos planavimo dokumento nepagrįstai pateikė teigiamą išvadą.

Apeliantų nuomone, teismas tinkamai ištyrė ir argumentavo dėl 
insoliacijos reikalavimų užtikrinimo pastatų patalpoms, tačiau visiškai 
nepasisakė dėl sklypų insoliacijos ir Reglamento STR 2.02.01:2004 173, 175.5, 
185 punktų reikalavimų privalomumo, jų neanalizavo.

Apeliantai remiasi Teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintu 
teritorijų planavimo tikslu – suderinti fi zinių ir juridinių asmenų interesus 
dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo (7 punktas), 
nurodo, jog pagal to paties straipsnio 2 dalį būtina atsižvelgti į žemės ir kito 
nekilnojamojo turto savininkų bei trečiųjų asmenų teises. Apeliantų teigimu, 
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teismas sprendime iš esmės neįvertino jų pateiktų įrodymų dėl insoliacijos 
reikalavimų neatitikimo (antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo 
protokolo) apie faktinę situaciją sklype. Apeliantai pažymi detaliojo planavimo 
metu detaliojo plano rengėjui teikę prašymus ir pretenzijas, kad būtų pateikti 
sklypų ir pastatų insoliaciniai skaičiavimai, tačiau jie nebuvo pateikti, o 
nagrinėjant bylą teisme, plano rengėjas pateikė insoliacinę schemą tik dėl 
pastatų, vengdamas pateikti insoliacinius skaičiavimus dėl sklypų. Apeliantai 
teigia, jog teismas nepagrįstai neįvertino į bylą jų pateikto 2007 m. gruodžio 
19 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 
ministerijos rašto Nr. 8.4-684-S, kuriame nurodyta, kad rengiant detalųjį 
planą, būtina užtikrinti gretimų žemės sklypų savininkų teisėtus interesus – 
jų sklypuose esančių pastatų bei pačių sklypų reikalingą insoliaciją.

Pasak apeliantų, teismas nevisiškai ištyrė skundo argumentą dėl atstumų 
nuo sklype (duomenys neskelbtini), esančio garažo iki (duomenys neskelbtini) 
planuojamo statyti gyvenamojo namo. Apeliantai pažymi detaliojo plano 
rengimo metu savo raštuose ne kartą atkreipę detaliojo plano rengėjo dėmesį 
į tai, kad (duomenys neskelbtini) esančiame sklype yra pastatytas garažas. Be 
to, į bylą buvo pateikta ūkinio pastato (garažo) techninio projekto, parengto 
1995 metais, kopija, patvirtinanti, kad aptariamame pastate yra įrengta 
pagalbinė patalpa ir garažas. Šios aplinkybės patvirtina, kad detaliojo plano 
rengimo metu ūkiniame pastate buvo garažas, tai nėra naujas objektas, o VĮ 
Registrų centro duomenys buvo patikslinti. Nei atsakovas, nei detaliojo plano 
organizatorius UAB „Benrida“ kartu su detaliojo plano rengėju nepaneigė 
duomenų apie garažo ūkiniame pastate realų egzistavimą detalaus plano 
rengimo metu. Apeliantų teigimu, teismas nepagrįstai nevertino jų pateikto 
2007 m. spalio 9 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 
prie Aplinkos ministerijos rašto Nr. 8.4-560-K.

Apeliantai mano, jog teismas nepagrįstai netyrė ir nepasisakė dėl skundo 
argumentų, susijusių su priešgaisrinių reikalavimų laikymusi pagal Reglamento 
STR 2.02.01:2004 63 punkto 4 lentelę, pasisakydamas dėl atstumų nuo sklype 
(duomenys neskelbtini) esančio ūkinio pastato (garažo) iki planuojamo statinio 
sklype (duomenys neskelbtini), nors tuo nebuvo remiamasi skunde.

Teigia, kad teismas neanalizavo ir nevertino skundo argumentų dėl 
detaliojo plano pagrindinio brėžinio ir vizualizacijos (statinio tūrinio, erdvinio 
pavaizdavimo) sprendinių, nors iš skunde išdėstytų argumentų ir detaliojo 
plano brėžinių matyti, kad pagrindinis brėžinys ir vizualizacija nesutampa 
(pagrindiniame detaliojo plano brėžinyje matyti tik pastato pamatų perimetras, 
nėra fi ksuoti statinio išorinių sienų išsikišimai). Apeliantai remiasi Teritorijų 
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planavimo įstatymo (2004 m. sausio 15 d. įstatymas Nr. IX-1962) 2 straipsnio 
3 dalyje pateikta detaliojo plano sąvoka (teritorijų planavimo dokumentas, 
kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimas (statybos ir kitos privalomosios sąlygos) bei 2 straipsnio 34 punkte 
paaiškinta teritorijų planavimo dokumento sprendinio sąvoka (raštu arba 
grafi škai išreikštas teritorijų planavimo uždavinių sprendimo rezultatas, 
nusakantis vystymo kryptis, erdvinio organizavimo nuostatas, žemės sklypų 
arba jų grupių, infrastruktūros objektų išdėstymo, naudojimo ir apsaugos sąlygas 
bei tvarką). Nurodo, jog pagal Detaliųjų planų rengimo taisyklių 43.3 punktą, 
leistino žemės sklypo užstatymo tankumo nustatymas siejamas su planuojamo 
statinio išorinių sienų ribomis (nustatomas pagal pastatais užstatomą plotą, 
kuris nustatomas pagal sienų išorines ribas). Teritorijų planavimo įstatymo 
23 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad rengiant detaliuosius planus, nustatoma 
statinių statybos zona, statybos riba ar linija (5 punktas). Pagal Detaliųjų planų 
rengimo taisyklių 43.5 punktą statybos riba – linija, už kurios negalima pastatų 
(statinių) statyba. Iš šių nuostatų seka, kad rengėjo pateikti sprendiniai, brėžinys 
ir vizualizacija negali nesutapti, prieštarauti vieni kitiems.

Teismas, apeliantų teigimu, nepagrįstai kritiškai įvertino skundo 
argumentą, kad Patikrinimo išvada parengta paviršutiniškai.

Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą 
atmesti. Atsakovas pažymi, jog tam, kad būtų užtikrintas visapusiškas ir 
pilnas bylos išnagrinėjimas, ir prašant pareiškėjams, teismas įpareigojo 
K. J. architektūros ir dizaino studijos atstovą pateikti teismui insoliacinę 
schemą. Šioje schemoje pateikti visi atstumai nuo būsimo 11 metrų aukščio 
pastato, t. y. 10 metrų atstumas iki sklypo (duomenys neskelbtini) ribos ir 
26,30 metrų atstumas iki sklype (duomenys neskelbtini) esančio gyvenamojo 
namo. Pareiškėjų argumentas, kad būsimasis pastatas mes šešėlį ir užstos jų 
sklypą, yra nepagrįstas. Atsakovo teigimu, iš insoliacinės schemos matyti, 
kad būsimasis pastatas gali duoti tik 1 metro ilgio šešėlį, o ant (duomenys 
neskelbtini) sklypo ribos esanti tvora, kurios aukštis 1,60 metro (savo 
tvoros aukštį V. S. patikslino teismo posėdžio metu) meta didesnį šešėlį nei 
numatomas pastatyti pastatas. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 
valstybinės priežiūros inspekcijos prie Aplinkos ministerijos rašte Nr. 8.4-
684-S pateikta informacija, atsakovo manymu, niekaip nesusijusi su šios 
bylos nagrinėjimu, nes aptariama Reglamento STR 2.02.01:2004 192.2.1 
punkto nuostata reglamentuoja daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų išdėstymą 
sklype, o būsimasis ginčo pastatas yra trijų aukštų ir priklauso mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos reglamentavimo sferai.
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Kadangi pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių 
klasifi kavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 8.7 punktą garažas, esantis namų 
valdoje, yra pagalbinio ūkio paskirties pastatas, ta aplinkybė, ar jis pavadintas 
garažu, ar ūkiniu pastatu, atsakovo manymu, neturi reikšmės, atstumas 
nuo ūkinio pastato (garažo), esančio (duomenys neskelbtini), nustatytinas 
vadovaujantis Reglamento STR 2.02.01:2004 63 punkto 4 lentele, kurioje 
numatyti minimalūs priešgaisriniai atstumai nuo gyvenamųjų namų iki kitų 
statinių pagal jų atsparumo ugniai laipsnį. Atsakovas nurodo, jog I grupės 
statiniams leistinas atstumas yra 6 m, o detaliajame plane jis netgi didesnis už 
leistiną (8,03 m).

Atsakovas paaiškina, jog gavus pareiškėjų skundą dėl žemės sklypo 
(duomenys neskelbtini), Šiaulių mieste, detaliojo plano sprendinių, Priežiūros 
skyrius įpareigojo planavimo organizatorių kartu su plano rengėju pataisyti 
detaliojo plano sprendinius pagal Reglamento STR 2.02.01:2004 reikalavimus. 
Dėl to 2007 m. kovo 23 d. įvyko papildomas viešas svarstymas su visuomene, 
buvo atsižvelgta į trūkumus ir ištaisytas numatomo pastato aukštingumas. Tai 
patvirtina teismui pateikta susirašinėjimo medžiaga. Žemės sklypo detaliojo 
plano projektas nustatyta tvarka suderintas Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus Teritorijų planavimo 
poskyrio Nuolatinės statybos komisijos posėdyje Nr. 13 (protokolo Nr. 
07-13-34-DP). Atsakovas nurodo, jog derinant detaliojo plano projektą, 
nuolatinėje statybos komisijoje dalyvauja specialiųjų reikalavimų valstybinę 
priežiūrą atliekančios tarnybos (Šiaulių m. PGT valstybinės priešgaisrinės 
priežiūros inspekcijos atstovas, Šiaulių visuomenės sveikatos centro atstovas, 
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas ir kt.), kurie savo 
kompetencijos ribose tikrina, ar detalusis planas neprieštarauja teisės aktų 
reikalavimams ir, nenustatę pažeidimų, tai patvirtina savo parašu.

Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Benrida“ atsiliepimu į apeliacinį 
skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, iš 
pareiškėjų priteisiant jam išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti. Trečiasis 
suinteresuotas asmuo sutinka su teismo sprendime išdėstytais argumentais, 
pažymi, jog apeliantų minimas Reglamento STR 2.02.01:2004 185 punktas 
numato reikalavimus vaikų žaidimų aikštelių insoliacijai sklype, kuriame 
projektuojamas namas, o ne gretimų sklypų vaikų žaidimų aikštelių apšvietimui 
tiesioginiais saulės spinduliais, šie reikalavimai realizuojami per Reglamento 
STR 2.02.01:2004 193 punkte numatytų reikalavimų laikymąsi, o kad jų 
laikytasi, pripažįsta patys pareiškėjai. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, jog 
pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 6 punktą, pareiškėjas 
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jau skundo padavimo metu turi pateikti įrodymus, patvirtinančius aplinkybes, 
kuriomis jis grindžia reikalavimą, bei nurodyti kitų įrodymų buvimo vietą. Šiuo 
atveju pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, kad buvo pažeisti Reglamento STR 
2.02.01:2004 173,175.5,185,193 punktuose nurodyti reikalavimai. Teigia, jog 
pareiškėjų argumentai dėl jų teisių pažeidimo paremti prielaidomis.

Trečiasis suinteresuotas asmuo K. J. architektūros ir dizaino studija 
sutinka su atsakovo atsiliepime į skundą išdėstytais argumentais. Nurodo, jog 
pareiškėjų pretenzijas nagrinėjo, atsakymai sudėti į detaliojo plano bylas.

Trečiasis suinteresuotas asmuo V. A. V. atsiliepimu į apeliacinį skundą 
prašo apeliacinį skundą patenkinti. Pažymi, kad teismas nepagrįstai neišreikalavo 
iš detaliojo plano rengėjų insoliacinių matavimų, nepagrįstai neatkreipė dėmesio 
į pastato (duomenys neskelbtini), Šiaulių mieste, vizualinę nuotrauką, iš kurios 
matyti, kad statinio sienos yra su išsikišimais (todėl atstumai iki gretimų sklypų 
matuotini nuo išsikišimų, o ne nuo pagrindinės sienos). Sklype (duomenys 
neskelbtini), Šiauliuose, yra medinis ūkinis pastatas, todėl turi būti laikomasi 
priešgaisrinių normų, taip pat jame yra sodas, kuriam reikalinga saulės šviesa. 
Nurodo, jog rengiant detalųjį planą, turėjo būti atsižvelgta į esamą padėtį ir 
nepažeidžiami gretimų sklypų bei pastatų savininkų interesai.

Teisėjų kolegija

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

Nagrinėjamas ginčas kilęs dėl valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą 
atliekančios institucijos – Šiaulių apskrities viršininko administracijos 
Teritorijų planavimą ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2007 m. 
gegužės 10 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. SA-140, 
kuriuo atsakovas dėl detaliojo planavimo organizatoriaus UAB „Benrida“ 
pateikto tikrinti žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Šiauliuose, detaliojo 
plano projekto pateikė teigiamą patikrinimo išvadą.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta, kad teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo 
patikrinti visą bylą. Patikrinusi bylą kolegija konstatuoja, kad pirmosios 
instancijos teismas, nepatenkindamas pareiškėjų skundo, bylą išsprendė iš 
esmės teisingai. Atsižvelgdama į skundžiamo administracinio akto paskirtį 
teritorijų detaliojo planavimo procese, kolegija pateikia ginčo dėl šio akto 
nagrinėjimui aktualius aspektus.
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Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Teritorijų planavimo įstatymas 
(byloje aktuali 2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-679 redakcija); Detaliųjų 
planų rengimo taisyklės (byloje aktuali Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2004 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-239 redakcija); Teritorijų planavimo ir 
statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatai, 
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 12 d. nutarimu 
Nr. 867 (toliau – ir Priežiūros nuostatai); Teritorijų planavimo dokumentų 
tikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2004 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. D1-200 (toliau – ir Aprašas); Visuomenės 
dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai (toliau – ir Visuomenės 
dalyvavimo nuostata) (byloje aktuali Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 
liepos 16 d. nutarimo Nr. 904 redakcija). 

Detaliojo teritorijų planavimo procesą sudaro parengiamasis etapas, 
teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių 
vertinimo etapas, baigiamasis etapas (TPĮ 25 straipsnio 1 dalis). Baigiamasis 
etapas: 1) teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo 
stadija – viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas; 
2) teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija – tikrinimas valstybinę 
teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje (toliau – ir Priežiūros 
institucija), tvirtinimas ir registravimas teritorijų planavimo registre (TPĮ 
25 straipsnio 5 dalis, Detaliųjų planų rengimo taisyklių 27.4 punktas). Pagal 
Teritorijų planavimo įstatyme pateiktas sąvokas (TPĮ 2 straipsnio 3 dalis) 
detalusis planas – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos 
žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos 
veiklos privalomosios sąlygos). Detaliųjų planų rengimo taisyklių 38 punkte 
nurodyta, kad detalųjį planą sudaro: aiškinamasis raštas, brėžiniai su teritorijos 
tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais ir procedūrų dokumentai. Tų 
pačių Taisyklių 40 punktas detaliojo planavimo procedūrų dokumentams 
priskiria: planavimo sąlygų sąvadą; planavimo užduotį; viešojo svarstymo 
ataskaitą; sprendinių poveikio vertinimo ataskaitą; įstatymų ir kitų teisės 
aktų nustatytais atvejais – strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą; 
savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos derinimo protokolą; apskrities 
viršininko administracijos patikrinimo aktą. Taigi pareiškėjų skundžiamas 
Patikrinimo aktas yra detaliojo teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo 
procedūrinis dokumentas.

Kadangi teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas yra detaliojo 
teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo procedūrinis dokumentas, 
svarbu nustatyti, kokie subjektai gali dėl šio administracinio akto paduoti 
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skundą teismui. Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 
dalis nustato, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio 
administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat 
šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo 
ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. Šio įstatymo 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 šio įstatymo 22 straipsnio 
1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto 
administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip 
pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių 
viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie 
mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Taigi asmens 
subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą minėtų įstatymo 
nuostatų prasme suteikia jam teisę kreiptis į administracinį teismą, tačiau 
teisminės gynybos prašantis asmuo turi teismui nurodyti, kokios jo subjektinės 
teisės ar įstatymų saugomi interesai ir kokiu konkrečiu būdu (atitinkamais 
aktais, veiksmais, neveikimu) yra pažeisti. Nagrinėdamas bylą teismas kilusio 
administracinio ginčo ribose turi nustatyti: ar asmuo turi atitinkamą jo 
nurodytą subjektinę teisę (įstatymų saugomą interesą); ar ši teisė (įstatymų 
saugomas interesas) iš tikrųjų buvo pažeista ir ar buvo pažeista asmens 
skundžiamo viešojo administravimo subjekto nurodytais administraciniais 
aktais, veiksmais (neveikimu); ar nustatyti teisės aktų pažeidimai (jei tokie 
nustatomi) yra pagrindas pareikštiems reikalavimams patenkinti.

Prieš teikiant tvirtinti teritorijų detaliojo planavimo dokumentus, jie 
turi būti patikrinti atitinkamoje valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje. 
Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 5 dalyje, Detaliųjų planų 
rengimo taisyklių 27.4 punkte įtvirtintą teisinį reglamentavimą, teritorijų 
planavimo dokumento tikrinimas valstybinę planavimo priežiūrą atliekančioje 
institucijoje yra detaliojo teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo 
privalomoji stadija. Dėl teritorijos planavimo dokumento tikrinimo į Priežiūros 
instituciją kreipiasi detaliojo planavimo organizatorius. Tikrinimo rezultatas 
įforminamas teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu, kuriame 
Priežiūros institucija pateikia teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančiai 
institucijai motyvuotą išvadą (teigiamą arba neigiamą) dėl teritorijos planavimo 
dokumento tvirtinimo tikslingumo (Priežiūros nuostatų 20.3 punktas, Aprašo 
12,14 punktai). Nors Priežiūros institucijos teigiama patikrinimo išvada dėl 
teritorijos planavimo dokumento detalųjį planą tvirtinančiai institucijai yra 
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patariamojo (rekomendacinio) pobūdžio, tačiau Priežiūros institucijos išvados 
statusas teritorijų planavimo procese yra itin reikšmingas, kadangi Teritorijų 
planavimo įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje ir 27 straipsnio 2 dalyje nurodyta, 
jog detalusis planas tvirtinti neteikiamas, jeigu valstybinės teritorijų planavimo 
priežiūros institucijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo yra neigiama. Taigi 
nuo teritorijų planavimo dokumento patikrinimo išvados priklauso, ar galima 
kita procedūros stadija – detaliojo plano tvirtinimas. Aprašas nustato, kad 
neigiamos patikrinimo išvados atveju, pakartotinai tikrinti teritorijų planavimo 
dokumentas gali būti pateiktas tik ištaisius jo patikrinimo akte nurodytus 
esminius trūkumus bei atlikus privalomas viešo svarstymo ir derinimo 
procedūras, nepasibaigus planavimo sąlygų galiojimo terminui. Pakartotinis 
tikrinimas atliekamas ta pačia šios tvarkos aprašo nustatyta tvarka (Aprašo 
20, 21 punktai). Patikrinimo aktas galioja vienerius metus nuo jo patvirtinimo 
dienos. Jei per šį terminą teritorijos planavimo dokumentas nepatvirtinamas, 
patikrinimo aktas netenka galios ir teritorijos planavimo dokumentas turi būti 
teikiamas tikrinti iš naujo (Aprašo 19 punktas). Neabejotina, kad Priežiūros 
institucijai pateikus neigiamą patikrinimo akto išvadą, su ja nesutinkantis 
detaliojo planavimo organizatorius gali kreiptis į teismą dėl patikrinimo 
akto (neigiamo sprendimo) panaikinimo, kadangi toks sprendimas detaliojo 
planavimo organizatoriui sukelia teisines pasekmes (parengtas detalusis 
planas negali būti teikiamas tvirtinti). Kiti asmenys detaliojo teritorijų 
planavimo proceso procedūrinį dokumentą – teritorijos planavimo dokumento 
patikrinimo aktą gali apskųsti teismui tuo atveju, jei jie turi faktinį ir teisinį 
pagrindą teigti, jog Priežiūros institucija, tikrindama teritorijos planavimo 
dokumentą, netinkamai atliko Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 
1 dalyje ir Priežiūros nuostatų 20.1 punkte nurodytas valstybinės teritorijų 
planavimo priežiūros funkcijas ir dėl to buvo pateikta nepagrįsta ir neteisėta 
išvada, kuri pažeidžia besikreipiančiojo į teismą asmens subjektinę teisę 
(įstatymų saugomą interesą). Tokią išvadą pagrindžia Viešojo administravimo 
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies, taip pat byloje aktualios redakcijos Teritorijų 
planavimo įstatymo 31 straipsnio 1 dalies, 32 straipsnio 2 dalies, Visuomenės 
dalyvavimo nuostatų 5–12, 20–39, 43, 48, 49 punktų nuostatos.

Teritorijų planavimo įstatymas ir su jo įgyvendinimu susiję 
poįstatyminiai teisės aktai numato visuomenės dalyvavimo teritorijų 
planavimo procedūrose institutą (TPĮ 30, 31 straipsniai). Teritorijų planavimo 
įstatymo prasme visuomenė – vienas ar daugiau fi zinių ar juridinių asmenų, 
taip pat jų asociacijos, organizacijos arba grupės (TPĮ 2 straipsnio 49 dalis). 
Visuomenės dalyvavimo nuostatai visuomenės dalyvavimą apibrėžia kaip 
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savanorišką juridinių ir fi zinių asmenų ar jų grupių dalyvavimą teritorijų 
planavimo dokumento rengimo procese. Teritorijų planavimo procesas yra 
viešas. Nustatyta tvarka visuomenės informavimo priemonėse informavus 
visuomenę apie atitinkamos teritorijos planavimą, šiame procese Visuomenės 
dalyvavimo nuostatų numatyta tvarka gali dalyvauti kiekvienas suinteresuotas 
asmuo. Teisės aktai nustatė privalomąjį reikalavimą – rengiant vietovės lygmens 
teritorijų planavimo dokumentus, detaliojo planavimo organizatorius apie 
žemės sklypo teritorijos planavimo dokumento rengimo pradžią bei planavimo 
tikslus turi raštu informuoti kaimyninių (besiribojančių) su planuojamu žemės 
sklypų valdytojus ir naudotojus (Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 
1 dalis,Visuomenės dalyvavimo nuostatų 27.2 punktas). Kaip matyti iš bylos 
medžiagos, detaliojo planavimo organizatoriui UAB „Benrida“ 2006 m. liepos 
13 d. gavus planavimo sąlygas detaliojo plano (duomenys neskelbtini), Šiauliuose, 
dokumentams rengti, su planuojama teritorija ribojosi pareiškėjams nuosavybės 
teise priklausantys žemės sklypai (V. S. žemės sklypas (duomenys neskelbtini), 
P. K. žemės sklypas (duomenys neskelbtini)). Iš byloje esančio detaliojo plano 
rengimo dokumentų nustatyta, kad detaliojo planavimo organizatorius 2006 m. 
liepos 25 d. registruotais laiškais pranešė pareiškėjams apie pradedamą rengti 
teritorijos (duomenys neskelbtini), Šiauliuose, detalųjį planą, 2007 m. liepos 27 
d. apie tai paskelbė spaudoje (atitinkami rašytiniai pranešimai ir informacija 
spaudoje buvo teikiama ir vėliau). Kadangi pareiškėjai yra besiribojančių 
su detaliai planuojama teritorija sklypų savininkai, neabejotina, kad jie yra 
suinteresuoti, jog rengiamo detaliojo plano sprendiniai atitiktų teisės aktų 
reikalavimus, nepažeistų ir nepablogintų jų gyvenimo sąlygų. Iš bylos 
dokumentų matyti, kad pareiškėjai, gavę informaciją apie gretimos teritorijos 
detalųjį planavimą, naudojosi Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsniu, 
32 straipsnio 1 dalyje ir Visuomenės dalyvavimo nuostatais visuomenei (TPĮ 
2 straipsnio 49 dalis) suteikta teise dalyvauti detaliojo planavimo procese: 
teikė detaliojo planavimo organizatoriui pasiūlymus ir pretenzijas, dalyvavo 
detaliojo plano viešajame svarstyme su visuomene, dėl detaliojo planavimo 
organizatoriaus atmestų pasiūlymų teikė skundą atsakovui. Skundą teismui 
dėl Patikrinimo akto, kuriame atsakovas dėl teritorijos (duomenys neskelbtini), 
Šiauliuose, detaliojo plano projekto pateikė teigiamą išvadą, apeliantai padavė 
motyvuodami tuo, jog atsakovas valstybinės teritorijų planavimo priežiūros 
funkcijas atliko netinkamai, t. y. neįvertino jų skunduose dėl detaliojo 
planavimo organizatoriaus atmestų pretenzijų išdėstytų argumentų, jog 
rengiamas detalusis planas pažeidžia teisės aktų reikalavimus ir jų, kaip gretimų 
žemės sklypų savininkų, teisėtus interesus (nesilaikoma teisės aktų reikalavimų 



219

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje

dėl insoliacijos, atstumų tarp pastatų, priešgaisrinės saugos, vaikų žaidimų 
aikštelės). Iš pareiškėjų skundo turinio ir bylos medžiagos spręstina, kad 
pateikdami skundą teismui dėl Patikrinimo akto, pareiškėjai per visuomenės 
dalyvavimo teritorijų planavime procedūrą gina savo subjektinę teisę (ABTĮ 5 
straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas) į turimų gyvenimo sąlygų 
nepabloginimą, kurias, jų manymu, pagal detalųjį planą projektuojamo būsto 
visumos poveikis, palyginus su sąlygomis, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, 
pažeistų, jei parengtas detalusis planas būtų patvirtintas ir jo sprendiniai 
įgyvendinti. Remiantis pateiktais argumentais laikytina, kad teismas šiuo 
konkrečiu atveju nagrinėti bylą pagal pareiškėjų skundą dėl Patikrinimo akto 
panaikinimo ėmėsi pagrįstai, nes pareiškėjai siekia apginti savo subjektines 
teises, kurios, jų manymu, pažeidžiamos.

Priežiūros nuostatų 20 punktas, Aprašo 8 punktas nustato, kad 
tikrinant teritorijos planavimo dokumentą turi būti patikrinta: 1) planavimo 
organizatoriaus atitikimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 
8, 14 ir 20 straipsnių reikalavimams; 2) planavimo dokumento rengėjo 
atitikimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 36 straipsnio 
reikalavimams; 3) planavimo dokumento atitikimas teisės aktais nustatytiems 
jo sudėties reikalavimams; 4) planavimo dokumento sprendinių atitikimas 
planavimo sąlygoms; 5) planavimo dokumento rengimo, svarstymo, derinimo 
procedūrų ir sprendinių atitikimas Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės 
aktų reikalavimams. Tikrinimo metu paaiškėjus, kad planavimo organizatorius 
ar planavimo dokumento rengėjas yra neteisėti, tolimesnis tikrinimas 
nevykdomas (Aprašo 9.1 punktas). Be to, Priežiūros institucija, tikrindama 
teritorijų planavimo dokumentą, turi išnagrinėti planavimo organizatoriaus 
atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjų skundus (Aprašo 10 punktas). 
Taigi pareiškėjų skundas galėtų būti patenkintas nustačius, jog atsakovas, 
tikrindamas teritorijos (duomenys neskelbtini), Šiauliuose, detaliojo plano 
projektą, netinkamai atliko savo funkcijas, ar padarė esminius procedūrinius 
pažeidimus, pateikė nepagrįstą bei neteisėtą išvadą ir tai pažeidžia pareiškėjų 
teises (įstatymų saugomus interesus). Tokias aplinkybės patvirtinančių įrodymų 
byloje nėra. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies, 32 straipsnio 
2 dalies, Detaliųjų planų rengimo taisyklių 49 punkto, Priežiūros nuostatų 18 
punkto, Aprašo 10 punkto, Visuomenės dalyvavimo įstatymo 9, 10, 11, 43–48 
punktų nuostatas, detaliojo teritorijų planavimo proceso baigiamajame etape 
turi būti išnagrinėti šiame etape kilę ginčai. Minėti teisės aktai nustato tokią 
ginčų nagrinėjimo tvarką: suinteresuoti asmenys pasiūlymus dėl rengiamo 
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detaliojo plano pateikia detaliojo planavimo organizatoriui; detaliojo 
planavimo organizatorius pasiūlymus pateikusiems asmenims motyvuotai 
atsako raštu per 10 darbo dienų po viešo susirinkimo ar jų svarstymo dienos 
(nurodydamas pasiūlymų atmetimo motyvus, jeigu jie atmesti); atsakymas dėl 
pasiūlymų atmetimo gali būti apskųstas Priežiūros institucijai per mėnesį nuo 
jo gavimo dienos; Priežiūros institucija per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo 
dienos pateikia motyvuotą atsakymą, kuris įstatymų nustatyta tvarka gali 
būti apskųstas teismui. Kaip matyti iš teritorijų planavimo dokumentų viešo 
svarstymo su visuomene protokolo, 2007 m. kovo 23 d. įvyko žemės sklypo 
(duomenys neskelbtini), Šiauliuose, pataisyto detaliojo plano viešas svarstymas 
(parengto projekto aptarimas). Protokole nurodyta, kad iki šio susirinkimo 
pabaigos buvo gauti pareiškėjų prieštaravimai dėl detaliojo plano sprendinių. 
Detaliojo planavimo organizatorius pareiškėjų 2007 m. kovo 22 d. pretenzijas 
išnagrinėjo per nustatytą terminą ir 2007 m. kovo 27 d. motyvuotu raštu jas 
atmetė kaip nepagrįstas. Pareiškėjai 2007 m. balandžio 12 d. skundu kreipėsi 
į Priežiūros instituciją – atsakovą. Kaip matyti iš spaudo, atsakovas pareiškėjų 
skundą gavo 2007 m. balandžio 16 d., atsakymą dėl skundo pateikė 2007 m. 
gegužės 14 d. raštu Nr. 13-96-S-(1.22), t. y. neviršydamas teisės aktais nustatyto 
termino. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalies, Priežiūros 
nuostatų 18 punkto, Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 
1 dalies nuostatas, pareiškėjai šį atsakovo sprendimą per vieną mėnesį nuo 
jo gavimo dienos galėjo apskųsti administraciniam teismui, tačiau šia teise 
nepasinaudojo. Ginčo ribas administracinėje byloje apsprendžia pareiškėjo 
skundė suformuoti reikalavimai. Atsižvelgus į tai, kad pareiškėjai atsakovo 
2007 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. 13-96-S-(1.22) neskundė – šio sprendimo 
pagrįstumas ir teisėtumas nėra ginčo nagrinėjamoje byloje dalykas, taip pat 
nepatenka į nagrinėjamo administracinio ginčo ribas, minėto sprendimo 
turinys šioje byloje gali būti vertinamas tik tuo aspektu, ar atsakovas, 
vykdydamas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą ir tikrindamas teritorijos 
(duomenys neskelbtini), Šiauliuose, detalųjį planą, tinkamai atliko Priežiūros 
nuostatų 20 punkte, Aprašo 8,10 punkte jam pavestas funkcijas.

Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 3 dalis nustato bendrąjį 
reikalavimą detaliesiems planams – detaliojo plano sprendiniai turi 
neprieštarauti įstatymais, Vyriausybės nutarimais nustatytų specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų reikalavimams, galiojantiems savivaldybės teritorijos 
ir jos dalių bendrųjų, taip pat specialiųjų planų (išskyrus žemės reformos 
žemėtvarkos projektus, kurių sprendinius keičia detalieji planai) sprendiniams, 
kitiems teisės aktams. Teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalis 
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nustato, kad rengiant detaliuosius planus, nustatomas šis privalomas 
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas: teritorijos naudojimo būdas ir (ar) 
pobūdis; leistinas pastatų aukštis, sklypo užstatymo tankumas ir užstatymo 
intensyvumas; statinių statybos zona, statybos riba ar linija; komunalinių 
ar vietinių inžinerinių tinklų, teritorijos inžinerinio aprūpinimo būdai ir 
komunikaciniai koridoriai; susisiekimo sistemos organizavimas; servitutai. 
Detaliojo plano sprendiniai realizuojami ir konkretizuojami pagal išduotą 
projektavimo sąlygų sąvadą rengiant statinio projektą, o įgyvendinami 
nustatyta tvarka gavus leidimą statinio statybai. Apeliantų nurodytas 
Reglamentas 2.02.01:2004 yra Statybos įstatymą įgyvendinantis teisės aktas, 
tačiau į jo reikalavimų sistemą trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsaugos 
aspektu turi būti atsižvelgta ir teritorijos detaliojo planavimo stadijoje. Kaip 
matyti iš bylos medžiagos, 2007 m. kovo 22 d. pretenzijose detaliojo planavimo 
organizatoriui pareiškėjai iš esmės kėlė tuos pačius klausimus, kurie nurodyti 
skunde ir patikslintame skunde (pažeidžiami teisės aktų reikalavimai dėl 
insoliacijos, atstumų tarp planuojamo ir esamų pastatų, priešgaisrinės saugos, 
vaikų žaidimų aikštelės; pastačius planuojamą pastatą pablogėtų gyvenimo 
sąlygos, tuo būtų pažeisti Reglamento STR 2.02.01:2004 173, 175.5, 185 punktų 
reikalavimai). Pareiškėjai pretenzijoje siūlė planuojamoje teritorijoje projektuoti 
vieno aukšto su mansarda statinius. Detaliojo planavimo organizatorius 2007 
m. kovo 27 d. raštu visas pareiškėjų pretenzijas atmetė paaiškindamas, kad 
pareiškėjų nurodyti teisės aktai nepažeidžiami, savo argumentus pagrindė 
atitinkamomis norminių teisės aktų nuostatomis. Pareiškėjai 2007 m. balandžio 
12 d. skunde atsakovui iš esmės pakartojo tuos pačius argumentus, kuriuos 
buvo išdėstę pretenzijoje detaliojo planavimo organizatoriui, prašė imtis 
kompetencijai priskirtų veiksmų ir užkirsti kelią detaliojo plano tvirtinimui. 
Pažymėtina, kad valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioms 
institucijoms pavesta ne kliudyti detaliajam planavimui, o nustatytos 
kompetencijos ribose prižiūrėti, kad detalusis planavimas vyktų nepažeidžiant 
teisės aktų reikalavimų, nustačius pažeidimus, reikalauti juos pašalinti. 
Atsakovas detaliojo plano patikrinimo stadijoje išnagrinėjęs pareiškėjų skundą, 
pripažino jį nepagrįstu (2007 m. gegužės 14 d. raštas Nr. Nr. 13-96-S-(1.22), 
paaiškindamas, kad pataisyto detaliojo plano sprendiniai atitinka galiojantį 
Šiaulių miesto generalinį planą ir teisės aktų reikalavimus, tarp jų – Reglamento 
STR 2.02.01:2004 reikalavimus dėl statinio išdėstymo žemės sklype, kad nebūtų 
pažeisti pareiškėjų interesai. Kaip matyti iš minėto rašto ir bylos medžiagos, 
kai kurie detaliojo plano sprendiniai iki 2007 m. kovo 23 d. viešojo svarstymo 
buvo pakeisti pareiškėjų naudai, reaguojant į jų pretenzijas. Kaip matyti iš 
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bylos medžiagos, pareiškėjai kai kurias aplinkybes (pvz., pastatų klasifi kavimą 
pagal atitinkamus kriterijus, matavimų atskaitos taškus ir kt.) vertina kitaip 
nei atsakovas ir tretieji suinteresuoti asmenys, todėl gauna kitokius duomenis. 
Kadangi ginčo dalykas nagrinėjamoje byloje – Patikrinimo akto pagrįstumas ir 
teisėtumas, apeliantai nepagrįstai teigia, kad šioje byloje teismas turėjo pateikti 
savo vertinimą atstumų tarp pastatų, insoliacijos, aikštelių klausimais, taip pat 
dėl to, ar teritorijos planavimo dokumentu nepažeidžiami pareiškėjų interesai, 
kylantys iš Reglamento STR 2.02.01:2004 173, 175.5, 185 punktų nuostatų. 
Pagal pareiškėjų pareikštą reikalavimą teismas turėjo nustatyti, ar atsakovas, 
tikrindamas teritorijos planavimo dokumentą, išsprendė jo kompetencijai 
priskirtus Priežiūros nuostatų 20 punkte, Aprašo 8, 10 punktuose nurodytus 
klausimus, ar išsprendė juos laikydamasis teisės aktų reikalavimų, ar laikėsi 
pagrindinių procedūrų ir taisyklių. Teismas atsakovo veiksmuose pažeidimų 
nenustatė. Aprašo 14.2 punkte nurodyta, kad priežiūros institucija gali pateikti 
neigiamą išvadą tuo atveju, jei nustato, kad teritorijų planavimo procedūros 
ir Dokumento sprendiniai neatitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų 
teisės aktų reikalavimų (neatlikti privalomi planavimo proceso etapai, stadijos 
ar procedūros, lemiančios Dokumento sprendinius, Dokumento sprendiniai 
neatitinka teisės aktų reikalavimų, suklastoti ar teisės aktų reikalavimų 
neatitinka planavimo procedūrų dokumentai). Detalusis planas turi būti 
rengiamas pagal kompetentingų institucijų išduotas planavimo sąlygas, kuriose 
taip pat yra nuoroda, kokių teisės aktų reikalavimai turi būti įvykdyti. Parengus 
detaliojo planavimo dokumentą, jis turi būti suderintas su visomis planavimo 
sąlygas išdavusiomis institucijomis. Planavimo sąlygas išdavusi institucija 
derinimo metu turi patikrinti, ar detalusis planas parengtas laikantis nustatytų 
sąlygų. Kaip matyti iš bylos medžiagos, iki skundžiamo Patikrinimo akto 
priėmimo, dėl parengto detaliojo plano teigiamas išvadas pateikė (suderino 
be pastabų) visos planavimo sąlygas išdavusios institucijos (tarp jų – Šiaulių 
m. PGT valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos, Šiaulių regiono 
aplinkos apsaugos departamentas, kt.), į kurių kompetenciją įėjo pareiškėjo 
keliamų klausimų (tarp jų – dėl priešgaisrinės saugos reikalavimų, atstumų) 
patikrinimas (2007 m. balandžio 3 d. Nuolatinės statybos komisijos protokolas 
Nr. 07-13-34). Tai reiškia, kad planavimo sąlygas išdavusios kompetentingos 
institucijos pripažino jas įvykdytomis pagal teisės aktų reikalavimus. Byloje 
nėra įrodymų, kurie patvirtintų, kad atsakovas, atlikdamas planavimo 
dokumento patikrinimą atitikties planavimo sąlygoms aspektu, turėjo pagrindą 
nustatyti priešingai. Kaip matyti iš detaliojo planavimo dokumentų, rengiant 
detalųjį planą buvo laikytasi pagrindinių procedūrų ir taisyklių. Byloje 
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nėra duomenų apie tai, kad detaliojo plano rengimo procese būtų pažeista 
pareiškėjų, kaip gretimų su planuojama teritorija žemės sklypų savininkų, 
teisės aktais nustatyta teisė žinoti apie teritorijos detalųjį planavimą ir galimą 
teritorijos planavimo įtaką pareiškėjų teisėms ir teisėtiems interesams, arba 
teisė Visuomenės dalyvavimo nuostatų numatyta tvarka dalyvauti detaliojo 
planavimo procedūrose. Teisės aktai gina tik pagrįstus trečiųjų asmenų 
interesus, kad teritorijų planavimu ir projektuojamo būsto visumos poveikiu 
nebūtų pažeistos normatyvinių dokumentų leistinos ribos. Byloje nėra 
objektyvių duomenų, kurie patvirtintų, jog atsakovas, atlikdamas žemės sklypo 
(duomenys neskelbtini), Šiauliuose, detaliojo plano projekto patikrinimą ir 
šioje stadijoje nagrinėdamas 2007 m. balandžio 16 d. gautą pareiškėjų skundą 
dėl detaliojo planavimo organizatoriaus atmestų pretenzijų, turėjo objektyvų 
pagrindą nustatyti, jog teritorijos planavimo dokumento sprendiniai (tarp jų 
– dėl pareiškėjų nurodytų atstumų) neatitinka Teritorijų planavimo įstatymo 
ir kitų teisės aktų reikalavimų. Pareiškėjų argumentas, kad atsakovas detaliojo 
plano tikrinimą atliko paviršutiniškai yra nekonkretus, nepagrįstas įrodymais 
ir vertintinas kaip objektyviais įrodymais nepagrįsta pareiškėjų nuomonė. 

Apelianto nurodyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos raštai (2007 m. spalio 9 d. Nr. 8.4-560-K 
ir 2007 m. gruodžio 19 d. Nr. 8.4-684-S) nėra teritorijos planavimo dokumentai 
ir sprendžiant klausimą dėl 2007 m. gegužės 10 d. Patikrinimo akto pagrįstumo 
bei teisėtumo nėra reikšmingi.

Remdamasi išdėstytais argumentais, kolegija konstatuoja, kad pirmosios 
instancijos teismas bylą išsprendė iš esmės teisingai. Naikinti Šiaulių apygardos 
administracinio teismo 2008 m. sausio d. 21 d. Sprendimą, remiantis pareiškėjų 
apeliaciniame skunde išdėstytais ar kitais motyvais, nėra pagrindo. Pareiškėjų 
apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas 
paliekamas nepakeistas.

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

n u t a r i a :

Pareiškėjų V. S. ir P. K. apeliacinį skundą atmesti. Šiaulių apygardos 
administracinio teismo 2008 m. sausio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.
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3.4. Dėl tarnybos santykių

3.4.1. Dėl pusės mokymosi kitose, nei vidaus reikalų profesinio mokymo 

įstaigose, aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose 

Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo ar karo 

mokyklose, aukštosiose švietimo įstaigose laiko įskaitymo į vidaus 

tarnybos stažą vidaus reikalų sistemos pareigūnams

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir 
prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 
4 dalies 6 punkte, kuriame nustatyta, kad asmenims, iki 1995 m. sausio 1 
d. priimtiems tarnauti pareigūnais ir kariais, į tarnybos laiką pensijai skirti 
įskaitoma pusė mokymosi kitose aukštosiose, aukštesniosiose ir specialiosiose 
vidurinėse mokyklose laiko, jei jas baigę asmenys iš karto paskirti pareigūnais, 
vartojama sąvoka „iš karto“ turi būti aiškinama, kaip reiškianti, jog asmens 
pirmoji tarnybos (darbo) vieta po mokslo baigimo turi būti vidaus reikalų, 
valstybės saugumo, krašto apsaugos ar prokuratūros sistemos institucijoje, 
kurioje jis tarnauja (dirba) turėdamas pareigūno (kario) statusą.

Vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų 
pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimu 
Nr. 83, 6.2 punkto 2 pastraipoje, numatančioje, kad į tarnybos laiką įskaitoma 
pusė mokymosi kitose aukštosiose, aukštesniosiose ir specialiosiose vidurinėse 
mokyklose laiko, jeigu tarp mokslo baigimo ir stojimo į tarnybą nepraėję trys 
mėnesiai, terminas „stoti į tarnybą“ reiškia valios teisės aktų nustatyta tvarka 
būti priimtam į tarnybą vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, 
prokuratūros ar kitose institucijose pareiškimą. Asmeniui po studijų (mokslo) 
baigimo per tris mėnesius pareiškus valią tarnauti (dirbti) vidaus reikalų, krašto 
apsaugos, valstybės saugumo ar prokuratūros sistemoje, t. y. stojus į tarnybą, 
sėkmingai praėjus atitinkamas patikros procedūras ir paskyrus jį pareigūnu, 
laikytina, kad asmuo yra iš karto paskirtas pareigūnu Lietuvos Respublikos 
pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 6 punkto 
prasme.
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Administracinė byla Nr. A556-984/2008
Procesinio sprendimo kategorija 16.2

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2008 m. rugsėjo 4 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės, Romano 
Klišausko (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Vaidos 
Urmonaitės, 
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjui A. B.,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal atsakovo Plungės rajono policijos komisariato apeliacinį skundą 
dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. 
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. B. skundą atsakovui 
Plungės rajono policijos komisariatui, trečiajam suinteresuotam asmeniui 
Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
dėl įpareigojimo perskaičiuoti vidaus tarnybos stažą.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas A. B. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (b. l. 4–7) kreipėsi 
į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas: l) panaikinti 
Plungės rajono policijos komisariato 2007 m. rugpjūčio 3 d. nutarimą, kuriuo 
nutarta neperskaičiuoti jo stažo, įskaitant pusę studijų laiko Lietuvos žemės 
ūkio akademijoje; 2) įpareigoti atsakovą Plungės rajono policijos komisariatą 
(toliau – ir atsakovas) perskaičiuoti jo stažą, įskaitant pusę studijų laiko 
Lietuvos žemės ūkio akademijoje, išskyrus būtinosios tarnybos kariuomenėje 
laiką; 3) priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

Pareiškėjas nurodė, kad atsakovo 2007 m. rugpjūčio 3 d. nutarimas, 
kuriuo neįskaityta pusė jo mokymosi Lietuvos žemės ūkio akademijoje laiko, 



226

I. Administracinių teismų praktika

yra neteisėtas ir nepagrįstas. Pareiškėjas nuo 1986 m. rugsėjo 1 d. iki 1993 
m. birželio 25 d. studijavo ir baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Studijų 
laikotarpiu nuo 1987 m. liepos 7 d. iki 1989 m. gegužės 15 d. atliko karinę 
tarnybą. Pareiškėjas dėl įsidarbinimo kreipėsi į Plungės rajono policijos 
komisariatą 1993 m. rugsėjo 14 d., tai yra po studijų baigimo praėjus 2 
mėnesiams ir 19 dienų. Vadovaujantis teisės aktais, jam turėjo būti pailgintas 
tarnybos vidaus reikalų sistemoje laikotarpis, nes išreiškė savo valią dirbti 
šioje sistemoje nepraėjus trims mėnesiams po aukštosios mokyklos baigimo 
ir į tarnybą buvo priimtas praėjus 3 mėnesiams ne dėl nuo jo priklausančių 
priežasčių. Pareiškėjas teismo posėdžio metu pateikė prašymą dėl atsisakymo 
nuo savo skundo reikalavimo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. 

Atsakovas Plungės rajono policijos komisariatas atsiliepimu į skundą (b. 
l. 22–23) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

Atsakovas nurodė, kad po aukštosios mokyklos baigimo iki pareiškėjo 
priėmimo į tarnybą buvo praėję daugiau kaip 3 mėnesiai. Priėmimo į 
tarnybą metu galiojęs Policijos įstatymas tarnybos laiko įskaitymo tvarkos 
nereglamentavo. 1994 m. gruodžio 13 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto 
apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei 
valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas Nr. I-693 
(toliau – ir Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas) (įsigaliojo nuo 
1995 m. sausio 1 d.), kuris numatė, kad ,,Asmenims, priimtiems tarnauti 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir 
prokuratūros pareigūnais ir kariais, tarnybos laikui pensijai skirti prilyginami 
laikotarpiai, buvę iki šio įstatymo įsigaliojimo, o šio įstatymo 16 straipsnio 4 
dalies 6 punkte buvo nurodyta, kad „į tarnybos laiką pensijai skirti taip pat 
įskaitoma pusė mokymosi kitose aukštosiose, aukštesniosiose ir specialiosiose 
vidurinėse mokyklose laiko, jei jas baigę asmenys iš karto paskirti 
pareigūnais“. Dabar galiojančio Vidaus tarnybos statuto, patvirtinto 2003 m. 
balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538 (toliau – ir Vidaus tarnybos statutas) 37 
straipsnio l dalies 9 punkte nurodyta, kad „į vidaus tarnybos stažą taip pat 
įskaitoma pusė mokymosi kitose aukštosiose švietimo įstaigose laiko, jeigu 
jas baigę asmenys yra priimti į vidaus tarnybą per tris mėnesius, pailginant 
šį laikotarpi ligos, nėštumo ir gimdymo bei tėvystės atostogų, taip pat 
būtinosios tarnybos kariuomenėje ar dalyvavimo kariniuose mokymuose, ar 
vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursų trukme“. 
Atsakovas 2007 m. birželio 21 d. raštu Nr. 78-S-7008 dėl teisinės pagalbos 
kreipėsi į Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
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ministerijos ir gavo atsakymą, jog į pareiškėjo vidaus tarnybos stažą pusė jo 
mokymosi Lietuvos žemės ūkio akademijoje neturėtų būti įskaitoma (2007 m. 
liepos 25 d. raštas Nr. 5-3-S-1039). Vadovaujantis šiuo atsakymu, buvo nutarta 
pareiškėjo vidaus tarnybos stažo neperskaičiuoti.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Policijos departamentas prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepimu į skundą (b. l. 11–13) 
nurodė, kad pareiškėjui į vidaus tarnybos stažą pusė jo mokymosi Lietuvos 
žemės ūkio akademijoje laiko neturėtų būti įskaitoma.

II.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 27 d. 
sprendimu (b. l. 50–52) panaikino Plungės rajono policijos komisariato 2007 
m. rugpjūčio 3 d. nutarimą, kuriuo pareiškėjui neperskaičiuotas tarnybos 
stažas, įskaitant pusę studijų laiko Lietuvos žemės ūkio akademijoje; įpareigojo 
Plungės rajono policijos komisariatą perskaičiuoti pareiškėjo stažą, įskaitant 
puse studijų laiko Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Teismas priėmė pareiškėjo 
atsisakymą nuo bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir administracine bylą toje 
dalyje nutraukė.

Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Vidaus tarnybos statutu, Pareigūnų 
ir karių valstybinių pensijų įstatymo (1994 m. gruodžio 13 d. Nr. I-693) 16 
straipsnio 4 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. 
sausio 20 d. nutarimu Nr. 83 „Dėl Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, 
valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų 
departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių 
valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų patvirtinimo ir tarnybos 
laiko, kurio reikia procentiniam priedui už ištarnautus metus gauti, nustatymo“ 
patvirtintų Vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros 
sistemų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų 
(toliau – ir Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų nuostatai) 6.2. punktu, 
Valstybinių pensijų įstatymu. Teismas pažymėjo, kad Valstybinių pensijų 
įstatymas nustatė sąlygą, būtiną mokymosi kitose mokyklose laikui į vidaus 
tarnybos stažą įskaityti – asmuo po baigimo turėjo iš karto pradėti tarnybą, po 
mokyklos baigimo neturėjo būti dirbęs kitose darbovietėse ar tarnavęs kitose 
tarnybose. Vyriausybė Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų nuostatuose iš 
esmės apibrėžė įstatyme naudojamą sąvoką „iš karto“, nustatydama konkrečius 
terminus, per kuriuos asmuo turėjo stoti į vidaus tarnybą. Teismas atkreipė 
dėmesį, kad nuostatuose numatyta stojimo, o ne priėmimo į tarnybą sąvoka, tai 
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nurodė ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje 
A14-1622/2005. Teismas nustatė, kad pareiškėjo priėmimo į policiją procedūra 
pradėta 1993 m. rugsėjo 14 d., kai jis užpildė specialiam pretendentų į vidaus 
tarnybą patikrinimui reikalingą anketą, t. y. išreiškė valią pradėti tarnybą. 
Plungės rajono policijos komisariato komisaro 1993 m. spalio 19 d. įsakymu 
Nr. 288 pareiškėjas paskirtas į pareigas (kelių policijos policininku) praėjus 
daugiau kaip mėnesiui. Vidaus tarnybos statutas numato reikalavimus asmeniui, 
pretenduojančiam į vidaus tarnybą, bei tinkamumo eiti tarnybą procedūras, 
kurių atlikimo laikas įstatyme nenumatytas. Teismas padarė išvadą, kad laikas 
nuo stojimo į tarnybą (asmens valios išreiškimo) iki įsakymo priėmimo eiti tam 
tikras pareigas negali būti įskaičiuojamas į įstatyme numatyto 3 mėnesių laiko 
tarpą nuo mokslo baigimo iki stojimo į tarnybą. Šios aplinkybės laikytinos 
objektyviomis, nuo pareiškėjo valios nepriklausančiomis, dėl kurių asmuo 
negali netekti tam tikrų, įstatyme jam suteiktų, teisių. Šiuo atveju atsakovas 
tik formaliai taikė teisės normą, neatsižvelgdamas į tarnybos priėmimo eigą ir 
procedūras, laiką, protingumo principą.

III.

Atsakovas Plungės rajono policijos komisariatas apeliaciniu skundu (b. l. 
55–56) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. 
rugsėjo 27 d. sprendimą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

1. Teismas netinkamai pritaikė teisės aktus.
2. Atsakovas vadovavosi Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų nuostatų 

6.2 punktu, Vidaus tarnybos statuto l dalies 9 punktu, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 26 d. nutartimi administracinėje 
byloje Nr. A7-1491/2006.

3. Tarp mokslo baigimo ir stojimo į tarnybą praėjo daugiau kaip 3 
mėnesiai.

Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 64–66) prašo Klaipėdos 
apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį 
skundą atmesti.

Pareiškėjas iš esmės nurodo tuos pačius argumentus, išdėstytus skunde 
pirmosios instancijos teismui ir teismo sprendime.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Policijos departamentas prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 
61–62) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti 
naują sprendimą.



229

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje

Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad teismas netinkamai pritaikė 
teisės aktus. Pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
administracinėje byloje Nr. A7-1491/2006 nurodė, kad garantijų valstybės 
pareigūnams taikymas sietinas ne su noro stoti tarnybon pareiškimu, o su 
paskyrimu į pareigas.

Teisėjų kolegija

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

Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo sprendimo 
neperskaičiuoti pareiškėjo vidaus tarnybos stažo, į jį įskaitant pusę mokymosi 
Lietuvos žemės ūkio akademijoje laiko, per laikotarpį nuo 1986 m. rugsėjo 1 
d. iki 1993 m. birželio 25 d.

Sprendimo, kuriuo buvo nutarta pareiškėjui vidaus tarnybos stažo 
neperskaičiuoti (b. l. 13), priėmimo metu (2007 m. rugpjūčio 3 d.) su vidaus 
tarnybos stažo apskaičiavimu susijusius teisinius santykius reglamentavo 
Vidaus tarnybos statutas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 
29 d. įstatymu Nr. IX-1538.

Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjo nurodomi Lietuvos 
Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas ir Vidaus 
reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos 
bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų 
ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei 
mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. 
spalio 20 d. nutarimu Nr. 83 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 
9 d. nutarimo Nr. 227 redakcija), reglamentavo pareigūnų ir karių tarnybos 
laiko pensijai skirti nustatymą. Tuo tarpu, vadovaujantis Vidaus tarnybos 
statuto 13 straipsnio 1 dalimi, 37 straipsnio 2 ir 3 dalimis, tarnybos stažas, 
būtinas pareigūno laipsniui, kasmetinių atostogų trukmei, priedo už tarnybos 
Lietuvos valstybei stažo dydžiui nustatyti ir (ar) kvalifi kacinei kategorijai 
įgyti, nustatomas pagal Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalį.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Lietuvos Respublikos pareigūnų ir 
karių valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnyje nurodytieji laikotarpiai, 
kurie įskaitomi į tarnybos laiką pensijai skirti, nesutampa su Vidaus tarnybos 
statuto 37 straipsnio 1 dalyje nurodytais laikotarpiais, įskaitomais į vidaus 
tarnybos stažą. Be to, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos pareigūnų ir 
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karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje nustatyti laikotarpiai 
į tarnybos laiką pensijai gauti įskaitomi tik jei jie buvo iki 1995 m. sausio 1 d., 
tuo tarpu Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalyje nurodyti laikotarpiai 
į vidaus tarnybos stažą įskaitomi nepriklausomai nuo jų įvykio datos. Toks 
įstatymo leidėjo nustatytas teisinis reglamentavimas leidžia pagrįstai teigti, 
kad vidaus tarnybos stažas nesietinas su tarnybos laiku pensijai gauti. Todėl 
jų dydžiai dėl skirtingo skaičiavimo gali skirtis.

Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, jog nagrinėjamoje byloje 
vidaus tarnybos stažas turėjo būti nustatomas vadovaujantis Vidaus tarnybos 
statuto, o ne Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų 
įstatymo ir jį įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų nuostatomis.

Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, 
jog į vidaus tarnybos stažą papildomai įskaitoma pusė mokymosi kitose 
aukštosiose švietimo įstaigose laiko, jeigu jas baigę asmenys yra priimti į 
vidaus tarnybą per tris mėnesius, pailginant šį laikotarpį ligos, nėštumo ir 
gimdymo bei tėvystės atostogų, taip pat būtinosios tarnybos kariuomenėje 
ar dalyvavimo kariniuose mokymuose, ar vidaus reikalų profesinio mokymo 
įstaigos įvadinio mokymo kursų trukme.

Lingvistiniu metodu analizuojant šią nuostatą, yra matyti, jog joje 
įstatymų leidėjas įtvirtino reikalavimą, kad asmuo turi būti priimtas į vidaus 
tarnybą per tris mėnesius, tam, kad į tarnybos stažą būtų įskaitytas minėtas 
laikotarpis. Šiuo aspektu yra būtina nustatyti, nuo kada asmuo laikomas 
priimtu į tarnybą vidaus reikalų sistemoje.

Asmenų priėmimas į vidaus tarnybą yra reglamentuojamas Vidaus 
tarnybos statuto 6–12 straipsniuose. Vadovaujantis minėtomis nuostatomis, 
vidaus tarnybos pareigūno statusą asmuo įgyja, kai vidaus reikalų sistemos 
centrinės įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu yra paskiriamas 
į konkrečias pareigas ir prisiekia. Jei paskirtas į pareigas asmuo atsisako 
prisiekti arba prisiekia su išlyga, įsakymas dėl jo paskyrimo į pareigas 
panaikinamas ir asmuo nelaikomas priimtu į vidaus tarnybą (Vidaus tarnybos 
statuto 10 str. 1, 3 ir 4 d.). Vidaus tarnybos statuto 10 straipsnio 2 dalis nustato, 
kad su įsakymu dėl paskyrimo į pareigas asmuo supažindinamas pasirašytinai, 
o šio teisės akto 12 straipsnio 1 dalis nustato, jog asmuo prisiekia iš karto po 
to, kai supažindinamas su įsakymu dėl priėmimo į vidaus tarnybą.

Iki 2003 m. gegužės 1 d., t. y. iki įsigaliojant Vidaus tarnybos statutui, 
priėmimo į vidaus tarnybą santykius, be kita ko, reglamentavo Tarnybos 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statutas, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 304 (toliau – ir 
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Tarnybos vidaus reikalų sistemoje statutas), kurio 17 punktas nustatė, jog 
asmuo, paskyrus jį į pareigas ir jam suteikus atitinkamą laipsnį (pareiginį 
laipsnį), tampa pareigūnu. Pareigūnai, pradėdami eiti pareigas, prisiekia 
Lietuvos valstybei (Tarnybos vidaus reikalų sistemoje statuto 18 p.).

Sistemiškai analizuojant šias nuostatas, darytina išvada, jog priėmimo į 
vidaus tarnybą momentas yra siejamas su vidaus reikalų sistemos pareigūno 
statuso įgijimo momentu, numatytu šiuo metu galiojančio Vidaus tarnybos 
statuto 10 straipsnio 3 dalyje, arba jeigu asmuo į tarnybą priimtas laikotarpiu 
nuo 1991 m. rugsėjo 11 d. iki 2003 m. gegužės 1 d. – Tarnybos vidaus reikalų 
sistemoje statuto 17 punkte.

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog tam, kad, 
vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 9 punktu, į vidaus 
tarnybos stažą būtų įskaityta pusė mokymosi aukštojoje švietimo įstaigoje 
laiko, asmuo į vidaus tarnybą turi būti priimtas, t. y. turi įgyti vidaus reikalų 
sistemos pareigūno statusą, per tris mėnesius nuo aukštosios švietimo įstaigos 
baigimo.

Iš atsakovo pateiktoje Tarnybinėje byloje Nr. 79 esančio Plungės rajono 
policijos komisariato komisaro 1993 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 288 „Dėl 
tarnybos eigos“ matyti, jog pareiškėjas A. B. kelių policijos policininku buvo 
paskirtas nuo 1993 m. spalio 19 d. Tą pačią dieną buvo sudaryta Tarnybos 
vidaus reikalų sistemoje statuto 14 punkte numatyta terminuota sutartis tarp 
pareiškėjo bei atsakovo ir buvo duota Policijos pareigūno priesaika.

Kadangi pareiškėjas Lietuvos žemės ūkio akademiją baigė 1993 m. 
birželio 25 d. (b. l. 11), o į tarnybą vidaus reikalų sistemoje buvo priimtas 
1993 m. spalio 19 d., konstatuotina, jog jis praleido Vidaus tarnybos statuto 
37 straipsnio 1 dalies 9 punkte įstatymų leidėjo imperatyviai nustatytą trijų 
mėnesių terminą. Šiuo aspektu taip pat paminėtina, jog minėtoje Vidaus 
tarnybos statuto nuostatoje pateikiamas aplinkybių, kada gali būti pratęsiamas 
įstatymų leidėjo nustatytas trijų mėnesių terminas, sąrašas yra baigtinis 
ir jame nėra numatyta galimybė pailginti minėtą laikotarpį pareiškėjo 
nurodomo specialaus patikrinimo trukme.

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovo 
sprendimas neperskaičiuoti pareiškėjo vidaus tarnybos stažo atitinka 
sprendimo priėmimo metu galiojusiame Vidaus tarnybos statute įstatymų 
leidėjo nustatytus reikalavimus.
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V.

Tačiau nagrinėjamu atveju būtina atkreipti dėmesį į Vidaus tarnybos 
statuto 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus principus, kuriais grindžiama vidaus 
tarnyba – įstatymo viršenybės, lygiateisiškumo, politinio neutralumo, 
skaidrumo, karjeros, tarnybos ypatumų kompensavimo, vienvaldiškumo ir 
kolegialumo, teisėtų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms, nuolatinio bendrųjų 
pareigūno pareigų vykdymo. Teisėtų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms 
principas yra apibūdintas to paties straipsnio 8 dalyje, kurioje nustatyta, jog:

„8. Pagal teisėtų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms principą 
preziumuojama, jog asmenys, pasirinkdami vidaus tarnybą, yra įsitikinę, 
kad valstybė užtikrins savo pačios nustatytas pareigūnų teises ir socialines 
garantijas, todėl pagal šį Statutą bei kitus įstatymus pareigūnų teisėtai įgyta 
teisė į tam tikras socialines garantijas turi būti taikoma visam jų tarnybos 
laikui“.

Įstatymų leidėjas, keisdamas teisinį tam tikrų santykių reguliavimą, 
yra saistomas konstitucinių teisingumo, teisinio tikrumo bei teisėtų lūkesčių 
apsaugos principų. Vykdydamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos jam 
suteiktą įstatymų leidybos funkciją, jis turi konstitucinę pareigą įvertinti visas 
su keičiamu teisiniu reguliavimu susijusias aplinkybes, ir, jei būtina, nustatyti 
tokį teisinį reguliavimą, kuris ypatingais atvejais leistų visiškai arba iš dalies 
apsaugoti ir apginti teisei paklususių, įstatymo reikalavimų besilaikiusių 
asmenų įgytas teises, tam pasirinkdamas skirtingus teisėkūros metodus. 

Siekdamas užtikrinti minėtą pareigą, įstatymų leidėjas, patvirtindamas 
Vidaus tarnybos statutą, taip pat priėmė ir Lietuvos Respublikos vidaus 
tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymą, kurio 2 
straipsnio 2 dalyje nustatė, jog iki Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo 
pareigūnams galiojusios socialinės garantijos taikomos ir toliau tiek, kiek 
neprieštarauja Vidaus tarnybos statutui.

Kadangi nuo vidaus tarnybos stažo priklauso pareigūnams suteikiamų 
kasmetinių atostogų trukmė, nustatomas priedo už tarnybos Lietuvos valstybei 
stažą dydis, kvalifi kacinė kategorija bei pareiginis laipsnis (Vidaus tarnybos 
statuto 13 str. 1 d., 37 str. 2 ir 3 d.), konstatuotina, jog vidaus tarnybos stažas 
ir jo apskaičiavimo tvarka turi esminę įtaką pareigūnams garantuojamų 
socialinių garantijų dydžiui, todėl šiems santykiams yra taikomi Lietuvos 
Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo 
įstatymo 2 straipsnio 2 dalies reikalavimai.
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Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nurodo, kad pusė jo mokymosi Lietuvos 
žemės ūkio akademijoje laiko į vidaus tarnybos stažą turėjo būti įskaityta 
iš karto jį priėmus į tarnybą, nes iki Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo 
tarnybos stažo skaičiavimo tvarką reglamentavę teisės aktai numatė, kad 
minėtas laikotarpis yra įskaitomas į tarnybos laiką, jeigu asmuo ne vėliau kaip 
per tris mėnesius nuo studijų (mokslo) baigimo pareiškė norą tarnauti vidaus 
reikalų sistemoje, o ne buvo priimtas į tarnybą per minėtą laikotarpį.

Pažymėtina, kad, kaip nurodo pareiškėjas, į jo vidaus tarnybos stažą 
pusė mokymosi Lietuvos žemės ūkio akademijoje laiko nebuvo įskaičiuota 
nei prieš įsigaliojant Vidaus tarnybos statutui, nei po jo įsigaliojimo. Tačiau, 
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, 
jei iki Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo tokia teisė jam buvo suteikta 
galiojusių teisės aktų – siekiant užtikrinti teisėtų lūkesčių bei teisinio tikrumo 
principus, į pareiškėjo vidaus tarnybos stažą turį būti įskaitytas ir minėtas 
laikotarpis.

Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, jog būtina 
įvertinti iki Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo buvusį teisinį reguliavimą, nes 
nustačius, kad pagal ankstesnį teisinį reguliavimą tam tikri laikotarpiai turėjo 
būti įskaityti į pareiškėjo vidaus tarnybos stažą, šie laikotarpiai, remiantis 
teisėtų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms principu bei socialinių garantijų 
tęstinumo principu, turėtų būti įskaitomi į pareiškėjo stažą ir šiuo metu.

VI.

Iki Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo, tarnybos vidaus reikalų 
sistemoje santykius, be kita ko, reglamentavo Lietuvos Respublikos laikinasis 
vidaus tarnybos įstatymas, įsigaliojęs nuo 1992 m. sausio 31 d., o tarnybos 
Lietuvos Respublikos policijoje – Lietuvos Respublikos policijos įstatymas, 
įsigaliojęs nuo 1991 m. sausio 20 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos 1990 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. I-852 „Dėl Lietuvos Respublikos 
policijos įstatymo įsigaliojimo“ įpareigota Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 
1991 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 304 „Dėl tarnybos Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų sistemoje statuto“, patvirtino Tarnybos Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų sistemoje statutą. Tačiau nei vienas iš išvardintų teisės aktų 
nereglamentavo tarnybos stažo, pagal kurį nustatomos kvalifi kacinės 
kategorijos (Tarnybos vidaus reikalų sistemoje statuto 71 p.) ir pareigūnų 
laipsniai (Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 27 str. 1 d., Tarnybos vidaus 
reikalų sistemoje statuto 73 p.), apskaičiavimo tvarkos.
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Šie santykiai buvo sureglamentuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1991 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 240 „Dėl darbo stažo, suteikiančio teisę 
gauti procentinį darbo užmokesčio priedą už ištarnautus vidaus reikalų 
sistemoje metus, įskaitymo“, kuriame buvo išvardinti atvejai, kokia tarnyba 
įskaitoma į minėtą stažą. Paminėtina, kad jame nebuvo numatytas pareiškėjo 
nurodytas laikotarpis, todėl jis neturėjo būti įskaitytas priimant pareiškėją į 
tarnybą (1993 m. spalio 19 d.).

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 1995 m. sausio 20 d. priėmus 
nutarimą Nr. 83 „Dėl vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei 
prokuratūros sistemų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei 
mokėjimo nuostatų patvirtinimo ir tarnybos laiko, kurio reikia procentiniam 
priedui už ištarnautus metus gauti, nustatymo“, minėtas Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1991 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 240 neteko 
galios. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1995 m. sausio 20 d. nutarimo Nr. 
83 4.2 punkte nustatė, jog „Asmenims, priimtiems iki 1995 m. sausio 1 d. į 
tarnybą vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros 
sistemų pareigūnais ir kariais, tarnybos laikui, pagal kurį apskaičiuojami 
procentiniai priedai už ištarnautus metus, prilyginami laikotarpiai, nurodyti 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir 
prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnyje.“

Nuo 1995 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir 
karių valstybinių pensijų įstatymo (toliau – ir Pareigūnų ir karių valstybinių 
pensijų įstatymas) 16 straipsnio 4 dalies 6 punktas nustatė, kad asmenims, 
priimtiems tarnauti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, valstybės saugumo, 
krašto apsaugos bei prokuratūros pareigūnais ir kariais, į tarnybos laiką 
pensijai skirti įskaitoma pusė mokymosi kitose aukštosiose, aukštesniosiose 
ir specialiosiose vidurinėse mokyklose laiko, jei jas baigę asmenys iš karto 
paskirti pareigūnais. Pažymėtina, kad įskaitomi tik iki įstatymo įsigaliojimo, t. 
y. 1995 m. sausio 1 d., buvę laikotarpiai.

Lingvistiniu metodu analizuojant Pareigūnų ir karių valstybinių 
pensijų įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 6 punktą, matyti, kad įstatymų leidėjas 
vartoja sąvoką „paskirtas“, t. y. turi būti kompetentingo subjekto sprendimas 
dėl asmens paskyrimo. Siekiant išsiaiškinti vartojamos sąvokos „paskirti 
pareigūnais“ reikšmę, pirmiausia atkreiptinas dėmesys į jau minėto įstatymo 
16 straipsnio 4 dalį:

„Asmenims, priimtiems tarnauti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, 
valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros pareigūnais ir kariais, 
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tarnybos laikui pensijai skirti prilyginami šie laikotarpiai, buvę iki šio 
įstatymo įsigaliojimo“.

Minėtoje nuostatoje yra vartojama sąvoka „priimtiems tarnauti“, tuo 
tarpu Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 6 
punkte vartojama sąvoka „paskirtiems pareigūnais“. Pažymėtina, kad minėtos 
įstatymo nuostatos taikomos tik į tarnybos laiką įskaitant laikotarpius, 
buvusius iki 1995 m. sausio 1 d., todėl siekiant atskleisti įstatymų leidėjo 
pasirinktos formuluotės bei nuostatos reikšmę, būtina įvertinti iki minėtos 
datos susiklosčiusius teisinius santykius.

Šiuo laikotarpiu galiojusiose Lietuvos Respublikos policijos bei 
Lietuvos Respublikos laikinajame vidaus tarnybos įstatymų nuostatose, 
reglamentavusiose pareigūno statuso įgijimą, įstatymų leidėjas vartojo sąvoką 
„priimami į tarnybą“, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento 
įstatyme – „priimami į darbą“, o Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatyme 
– „skiriami prokurorais, padėjėjais ir tardytojais“. Kaip matyti iš paminėtų 
teisės aktų, įstatymų leidėjas analogiškiems santykiams apibrėžti vartojo 
skirtingas sąvokas, priklausomai nuo institucijos, kurioje pareigūnas tarnauja.

Kadangi Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas taikytinas 
vidaus reikalų, saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų 
pareigūnams, teigtina, kad šio įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje minimas 
„priėmimas tarnauti“ yra tapatus „paskyrimui pareigūnais“ ir apibrėžia 
momentą, kai asmuo teisės aktų nustatyta tvarka įgyja pareigūno statusą.

Nustatydamas trukmę, per kurią asmuo turi būti paskirtas pareigūnu, 
įstatymų leidėjas vartoja sąvoką „iš karto“ – po aukštosios, aukštesniosios ar 
specialiosios vidurinės mokyklos baigimo. Šios nuostatos įstatymų leidėjas 
nedetalizuoja, todėl ją aiškinant vien lingvistiniu metodu, būtų galima manyti, 
jog paskyrimo pareigūnais momentas turi sutapti su mokslų (studijų) baigimo 
momentu. 

Tačiau kaip matyti iš iki 1995 m. sausio 1 d. galiojusio Lietuvos 
Respublikos policijos įstatymo 25 straipsnio, Lietuvos Respublikos 
laikinojo vidaus tarnybos įstatymo 12 straipsnio, Tarnybos vidaus reikalų 
sistemoje statuto 2–5 punktų, iki asmenis paskiriant pareigūnais, buvo 
atliekamas asmenų patikrinimas, vertinamas fi zinis pasirengimas, sveikata 
bei tinkamumas tarnybai. Esant šioms aplinkybėms ir laikantis pozicijos, 
kad Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 
6 punkte nustatyta paskyrimo pareigūnais momentu laikytinas mokslo 
(studijų) baigimo momentas, tektų konstatuoti, jog įstatymų leidėjas priėmė 
neveikiančią (nefunkcionalią) teisės normą, kuri galioja ir šiuo metu.
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Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad 
Vyriausybė vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo, 
taip pat Respublikos Prezidento dekretus, o šio straipsnio 7 punkte – kad 
Vyriausybė vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei paveda Konstitucija ir 
kiti įstatymai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas šią 
nuostatą, yra konstatavęs, kad Vyriausybės pareiga priimti poįstatyminius 
aktus, būtinus įstatymams įgyvendinti, kyla tiesiogiai iš Konstitucijos. Be to, 
įstatymų leidėjas, matydamas, kad įstatymams įgyvendinti yra būtina priimti 
poįstatyminius aktus, gali tokią pareigą Vyriausybei nustatyti įstatyme arba 
Seimo nutarime dėl įstatymų įgyvendinimo. Taigi Vyriausybės pareiga priimti 
poįstatyminius aktus, būtinus įstatymams įgyvendinti, kyla iš Konstitucijos, 
o esant įstatymų leidėjo pavedimui – ir iš įstatymų bei Seimo nutarimų 
dėl įstatymų įgyvendinimo (Konstitucinio Teismo 2001 m. spalio 30 d. 
nutarimas).

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalis 
nustatė, kad skirdamos ir mokėdamos karių ir pareigūnų valstybines 
pensijas, institucijos vadovaujasi šiuo įstatymu bei Vyriausybės patvirtintais 
Karių ir pareigūnų valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatais. 
Įgyvendindama šį pavedimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė 
Vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų 
pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatus 
(toliau – ir Nuostatai), kuriuos patvirtino jau minėtu 1995 m. sausio 20 d. 
nutarimu Nr. 83.

Šių Nuostatų 6.2 punkto 2 pastraipa nustato, kad „Į tarnybos laiką 
įskaitoma pusė mokymosi kitose aukštosiose, aukštesniosiose ir specialiosiose 
vidurinėse mokyklose laiko, jeigu tarp mokslo baigimo ir stojimo į tarnybą 
nepraėję trys mėnesiai, tam tikrais atvejais pailginant šį laikotarpį ligos, 
nėštumo ir gimdymo atostogų trukme.“

Atsižvelgiant į tai, kad Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 
16 straipsnio 4 dalies 6 punkto dalyje dėl pusės mokymosi kitose aukštosiose, 
aukštesniosiose ar specialiosiose vidurinėse mokyklose laiko įskaitymo nėra 
numatytas joks konkretus pavedimas Vyriausybei priimti poįstatyminius 
aktus nuostatos įgyvendinimui, konstatuotina, kad Nuostatų 6.2 punkto 2 
pastraipa turi būti aiškinama atsižvelgiant į minėtą įstatyminę normą. 

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 
6 punktas reikalauja, kad asmenys po mokslo baigimo būtų iš karto paskirti 
pareigūnais, tuo tarpu Nuostatų 6.2 punktas numatė, kad pareigūnams 
pareiškėjo nurodytas laikotarpis į tarnybos laiką įskaitomas, jeigu tarp 
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mokslo baigimo ir stojimo į tarnybą nepraėję 3 mėnesiai, tam tikrais atvejais 
pailginant šį laikotarpį ligos, nėštumo ir gimdymo atostogų trukme.

Kaip jau minėta, įstatyme vartojama sąvoka „iš karto“, nėra siejama 
su mokslo (studijų) baigimo momentu, tačiau, Vyriausiojo administracinio 
teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, ji nustato tam tikrus laiko, 
per kurį asmuo turi būti paskirtas pareigūnų, apribojimus. Sistemiškai 
analizuojant priėmimą į vidaus tarnybą reglamentuojančias nuostatas bei 
atsižvelgiant į reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti, kad asmuo būtų priimtas 
į tarnybą (sveikatos, fi zinio pasirengimo, tinkamumo tarnybai patikrinimas 
ir kt.), teigtina, kad įstatymų leidėjas pasirinkdamas sąvoką „iš karto“, siekė 
užtikrinti, kad asmenys nedelsdami pareikštų norą tarnauti (dirbti) vidaus 
reikalų, krašto apsaugos, valstybės saugumo ar prokuratūros sistemoje bei 
pareigūnais būtų paskirti, t. y. įgyti pareigūno statusą, per kiek įmanoma 
trumpesnį laiką po mokslo (studijų) baigimo. Todėl manytina, kad įstatymų 
leidėjas vartodamas sąvoką „iš karto“, siekė nustatyti reikalavimą, jog tam, kad 
į tarnybos laiką būtų įskaityta pusė mokymosi laiko, asmens pirmoji tarnybos 
(darbo) vieta po mokslo baigimo turi būti vidaus reikalų, valstybės saugumo, 
krašto apsaugos ar prokuratūros sistemos institucijoje, kuriose tarnauja 
(dirba) turėdami pareigūno (kario) statusą.

Tačiau Įstatyme buvo nustatytas reikalavimas, kad per minėtą laikotarpį 
asmuo turėjo būti paskirtas pareigūnu, t. y. įgyti pareigūno statusą, tuo 
tarpu Nuostatuose – kad per minėtą trijų mėnesių laikotarpį asmuo turėjo 
stoti į tarnybą. Todėl būtina išsiaiškinti, ar Nuostatų 6.2 punkto 2 pastraipoje 
vartojama formuluotė „tarp mokslo baigimo ir stojimo į tarnybą“ reiškia tai, 
kad šiuo laikotarpiu asmuo turėjo pareikšti norą tarnauti (pateikti prašymą) 
atitinkamose institucijose, ar tai, kad turėjo įgyti pareigūno statusą. Siekiant 
išaiškinti „stojimo į tarnybą“ reikšmę, ji aiškintina kartu su toje pačioje teisės 
normoje nustatytu trijų mėnesių terminu, per kurį po mokslo užbaigimo 
asmuo turėtų stoti į tarnybą. Pirmiausia pažymėtina, kad Pareigūnų ir karių 
valstybinių pensijų įstatyme Vyriausybei nenustatytas specialus pavedimas 
apibrėžti Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 4 
dalies 6 punkte naudojamo termino „iš karto“ reikšmę. Tai įstatyminė ir 
neapibrėžta norma, kuri be specialaus įstatymų leidėjo pavedimo negali būti 
susiaurinta Vyriausybės poįstatyminiais aktais, apibrėžiant terminą „iš karto“ 
konkrečiu laikotarpiu (nagrinėjamu atveju – trimis mėnesiais). Vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija terminą „iš karto paskirti 
pareigūnais“ interpretuoja kaip suteikiantį galimybę teismui įvertinti, ar 
laikotarpis, praėjęs po mokslo (studijų) baigimo momento iki asmens 



238

I. Administracinių teismų praktika

paskyrimo pareigūnu, yra protingas ir atitinka sąvokos „iš karto“ turinį. Todėl 
Nuostatų 6.2 punkto 2 pastraipą aiškinant taip, kad ji atitiktų Pareigūnų ir 
karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 6 punktą, darytina 
išvada, kad ji nenustato absoliutaus termino, per kurį asmuo turi būti priimtas 
į tarnybą, tam, kad jo mokymosi laikotarpis būtų įskaitytas į tarnybos stažą, 
nes tokio termino nenustato ir Įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 6 punktas. 
Tą iš dalies atspindi ir lingvistiniai terminų ,,paskirti pareigūnu“ ir ,,stoti į 
tarnybą“ skirtumai. Stojimo į tarnybą terminas teisės aktuose nėra apibrėžtas. 
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, 
šiam terminui tenka savarankiška teisinė reikšmė, nesutampanti su paskyrimo 
pareigūnu reikšme. Atsižvelgiant į tai, kad iki 1995 m. sausio 1 d. galiojusiame 
Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 25 straipsnyje, Lietuvos Respublikos 
laikinojo vidaus tarnybos įstatymo 12 straipsnyje, Tarnybos vidaus reikalų 
sistemoje statuto 2–5 punkte buvo numatytos patikros procedūros, atliekamos 
prieš asmenis paskiriant pareigūnais, kurių trukmė dažnai nepriklausė nuo 
asmens ir objektyviai galėjo viršyti trijų mėnesių terminą, darytina išvada, 
kad terminas „stoti į tarnybą“ reiškia valios teisės aktų nustatyta tvarka 
būti priimtam į tarnybą vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, 
prokuratūros ar kitose institucijose pareiškimą.

Taigi asmeniui per tris mėnesius pareiškus valią tarnauti (dirbti) vidaus 
reikalų, krašto apsaugos, valstybės saugumo ar prokuratūros sistemoje, t. 
y. stojus į tarnybą (Nuostatų 6.2 punkto 2 pastraipa), asmeniui sėkmingai 
praėjus atitinkamas patikros procedūras ir paskyrus jį pareigūnu, laikytina, 
kad asmuo yra iš karto paskirtas pareigūnu Pareigūnų ir karių valstybinių 
pensijų įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 6 punkto prasme.

Iš Tarnybinėje byloje Nr. 79 esančio Plungės rajono policijos 
komisariato komisaro 1993 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 288 „Dėl tarnybos 
eigos“ matyti, jog pareiškėjas A. B. kelių policijos policininku buvo paskirtas 
nuo 1993 m. spalio 19 d. Tačiau pareiškėjas anketą, kuria remiantis pradėtas 
jo artimųjų patikrinimas, užpildė dar 1993 m. rugsėjo 14 d., taigi tą dieną 
pareiškė valią dėl tarnybos vidaus reikalų sistemoje ir, nepraleisdamas 
Nuostatų 6.2 punkte nustatyto trijų mėnesių termino, stojo į tarnybą. 
Užbaigus pareiškėjo tinkamumo tarnybai patikrinimą, 1993 m. spalio 19 d. jis 
paskirtas kelių policijos policininku. Atsižvelgdama į tai, kad nuo pareiškėjo 
studijų užbaigimo 1993 m. birželio 25 d. iki jo priėmimo į pareigas praėjo 
trys mėnesiai ir dvidešimt penkios dienos, į tai, kad pareiškėjas valią tarnauti 
vidaus reikalų sistemoje pareiškė nepraėjus trijų mėnesių terminui po studijų 
užbaigimo, į tai, kad nuo studijų užbaigimo iki jo tarnybos Plungės rajono 
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policijos komisariate jis niekur kitus nedirbo, Vyriausiojo administracinio 
teismo išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog pareiškėjas iš karto po 
aukštosios mokyklos užbaigimo buvo paskirtas pareigūnu, todėl pusė jo 
studijų Lietuvos žemės ūkio akademijoje laikotarpio turi būti įskaitoma į jo 
tarnybos stažą (Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 str. 4 d. 6 
p.).

Atsakovas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2006 m. rugsėjo 26 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A7-1491/06, 
kurioje pateikiamas kitoks Nuostatų 6.2 punkto 2 pastraipoje naudojamos 
formuluotės „stoti į tarnybą“ aiškinimas. Išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, 
kad teismų praktika nėra statiškas dalykas. Ji gali būti vystoma, kai tai yra 
neišvengiamai, objektyviai būtina, šį būtinumą tinkamai motyvuojant (žr. 
Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimą). Siekis stiprinti žmogaus 
teisių apsaugą yra svarbus tikslas, galintis pateisinti teismų praktikos vystymą. 
Tinkamai motyvuota teismų praktikos raida, kai ji nėra atsitiktinė, atitinka 
teisinės valstybės imperatyvą. Šioje Vyriausiojo administracinio teismo 
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartyje yra pateikiamas kitoks teisės aiškinimas, 
nei jis buvo Vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 26 d. 
nutartyje administracinėje byloje Nr. A7-1491/2006.

Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. 
sprendimas teisėtas ir pagrįstas, jį naikinti nėra pagrindo.

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 
dalies 1 punktu, Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a :

Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 27 
d. sprendimą palikti nepakeistą, o Plungės rajono policijos komisariato 
apeliacinį skundą atmesti.

Nutartis neskundžiama.
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3.4.2. Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo už laikinojo nedarbingumo 

metu padarytą tarnybinį nusižengimą

Laikinasis nedarbingumas nėra aplinkybė, kuri pati savaime darytų neįmanomu 
konstatuoti faktą, jog valstybės tarnautojas laikinojo nedarbingumo metu 
padarė tarnybinį nusižengimą. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti nustatyta, 
ar atitinkamuose valstybės tarnautojo veiksmuose yra tarnybinio nusižengimo 
sudėtis, t. y. turi būti nustatyti visi tarnybinio nusižengimo sudėties elementai 
(pažeidimo padarymo faktas, jį padaręs valstybės tarnautojas, pasekmės, 
priežastinis ryšys tarp veikos ir pasekmių, valstybės tarnautojo kaltė).

Nedarbingumo pažymėjimą ambulatoriniam gydymui turinčio asmens (ligonio) 
veiksmų, kad turėdamas pagrįstai išduotą nedarbingumo pažymėjimą jis 
atitinkamais savo veiksmais pažeidžia elgesio nedarbingumo metu taisykles 
(su šiomis taisyklėmis kiekvienas ligonis išduodant nedarbingumo pažymėjimą 
turi būti pasirašytinai supažindinamas), vertinimą atlieka gydantis gydytojas 
nedarbingumo pažymėjimo eilutėje „Elgesio taisyklių pažeidimai“ įrašydamas 
nustatyto pažeidimo pobūdį ir datą. Be to, nedarbingumo pažymėjimą gavusių 
asmenų elgesio taisyklių pažeidimus turi teisę nustatyti VSDF valdyba ir jos 
teritorinių skyrių specialistai (gydytojai), surašydami patikrinimo rezultatus 
patvirtinantį dokumentą. Nustačius, jog laikinojo nedarbingumo metu 
apdraustasis pažeidžia elgesio taisykles, galimos teisės aktais numatytos 
pasekmės – ligos pašalpos nemokėjimas (Ligos ir motinystės socialinio draudimo 
įstatymo 15 straipsnis, Ligos ir motinystės socialinio draudimo nuostatų 35, 36 
punktai). 

Administracinė byla Nr. A146-1958/2008
Procesinio sprendimo kategorija 16.4

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

2008 m. gruodžio 1 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Antano Ablingio, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Stasio Gudyno 
(kolegijos pirmininkas),
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sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,
dalyvaujant atsakovo atstovei R. K.,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjos R. D. (B.) apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos 
administracinio teismo 2008 m. vasario 6 d. sprendimo administracinėje 
byloje pagal pareiškėjos R. D. (B.) skundą atsakovui Telšių apskrities 
valstybinei mokesčių inspekcijai dėl įsakymo pripažinimo neteisėtu ir 
įpareigojimo grąžinti į darbą.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Pareiškėja R. D. (pavardė iki santuokos nutraukimo – B.) skundu (1 t., b. 
l.2-4) prašė Šiaulių apygardos administracinį teismą:

1) pripažinti neteisėtu Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 
viršininko 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. P1-127 „Dėl tarnybinės 
nuobaudos skyrimo R. B.“;

2) įpareigoti atsakovą grąžinti į jos sąskaitą nepagrįstai pagal 2005 m. 
gruodžio 16 d. Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir 
Inspekcija) viršininko įsakymą Nr. V1-172 „Dėl padarytos materialinės žalos 
išskaitymo iš darbo užmokesčio“ išieškotą 61,30 Lt sumą.

Pareiškėja paaiškino, kad Inspekcija netinkamai nustatė faktines 
aplinkybes, pažeidė materialinės teisės normas, reglamentuojančias tarnybinę 
atsakomybę. Nedarbingumo pažymėjime ir Nedarbingumo bei nėštumo ir 
gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse (toliau – ir Taisyklės) buvo 
numatyta, jog asmuo laikomas pažeidusiu šį teisės aktą, jeigu laiku neatvyksta 
pas gydytoją, nesilaiko gydytojo paskirto režimo, atvyksta neblaivus. Teigė, kad 
savo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu laikėsi tuo metu galiojusių Taisyklių 
reikalavimų. 2005-07-08 šios Taisyklės buvo papildytos norma (Taisyklių 54.5. 
papunktis), kad Taisyklių pažeidimas yra veiksmai, kai asmuo nedarbingumo 
laikotarpiu dirba, mokosi, keliauja. Tačiau ši nuostata nagrinėjamu atveju 
negali būti taikoma, nes tariamas pažeidimo laikotarpis yra iki paminėto 
Taisyklių pakeitimo įsigaliojimo. Teigė, jog, turėdama nedarbingumo 
pažymėjimą, vyko į Vilniaus universitetą esant didelei būtinybei.

Pareiškėjos manymu, atsakovas nepagrįstai ją nubaudė už Valstybės 
tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 8 punkto bei Etikos kodekso 10.10 ir 
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39 punktų reikalavimų būti nepriekaištingos reputacijos, privačiame gyvenime 
vengti atlikti veiksmus, kurie gali pakenkti Inspekcijos prestižui bei nenaudoti 
ne tarnybos reikalams darbovietės turto ir laiko kitaip, negu nustato įstatymai 
ir kiti teisės aktai. Paaiškino, kad 2001 metais įstojo ir studijavo Vilniaus 
universitete, vykdydama teisės aktų reikalavimus (Valstybės tarnybos įstatymo 
įgyvendinimo įstatymo 9 straipsnio nuostatą, kad valstybės tarnautojai, 
kurie neturi einamoms pareigoms būtino išsilavinimo, privalo jį įsigyti per 
penkerius metus nuo Valstybės tarnybos įstatymo įsigaliojimo; Valstybės 
tarnybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktą bei Valstybinės mokesčių 
inspekcijos darbuotojo Etikos kodekso (toliau – ir Etikos kodeksas) 26 punktą, 
nustatančius, kad valstybės tarnautojas privalo nuolat tobulėti).

Dėl 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V1-172, kuriuo nuspręsta 
išskaityti iš darbo užmokesčio 61,30 Lt Inspekcijai padarytai žalai, neteisėtai 
pasinaudojus nedarbingumo pažymėjimu D Nr. 0429865, atlyginti, pareiškėja 
paaiškino, kad tarnybinio tyrimo komisija šio fakto netyrė. Vadovavosi 
Valstybinio socialinio draudimo valdybos (toliau – ir VSDFV) Telšių skyriaus 
2005 m. lapkričio 16 d. patikrinimo pažyma Nr. 58, kurioje nurodyta, kad 2005 
m. kovo 25 d. kirsdama valstybės sieną, ji neva pažeidė Taisyklių 70 punkto 
reikalavimus. Šioje pažymoje nurodyta, kad ji žalos VSDF biudžetui nepadarė, 
nes nedarbingumo pašalpą išmokėjo darbdavys. Pareiškėja paaiškino, kad 2005 
m. vasario 23 d. įsakymu Nr. P2-50 Inspekcija jai suteikė mokymosi atostogas 
nuo 2005 m. kovo 10 d. iki 2005 m. balandžio 8 d., mokant Vyriausybės 
nustatytą minimalią mėnesinę algą. 2006 m. sausio 18 d. raštu Nr. (11.4)-I-
391 VSDF valdyba paaiškino, kad ligos pašalpa už laikinojo nedarbingumo 
laikotarpį nuo 2005 m. kovo 24 d. iki 2005 m. balandžio 8 d., sutampantį 
su mokymosi atostogomis, neturi būti mokama, kadangi darbo pajamos 
neprarandamos. Kadangi Inspekcija nedarbingumo pašalpą jai išmokėjo 
neteisingai taikydama įstatymą (dėl savo kaltės), pareiškėjos manymu, ji negali 
būti kaltinama padariusi žalą Inspekcijai.

Pareiškėja nurodė, kad skiriant tarnybinę nuobaudą nebuvo atsižvelgta į 
jos ankstesnę tarnybinę veiklą.

Atsakovas su pareiškėjos skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip 
nepagrįstą. Atsiliepime į skundą paaiškino, kad pareiškėja nubausta pagrįstai, 
kadangi turėdama jai išduotus nedarbingumo pažymėjimus, 2005 m. sausio 17 
d., 2005 vasario 9 d., 2005 m. gegužės 18 d. ir 2005 m. gegužės 28 d. vyko į 
Vilniaus universitetą, kur laikė egzaminus, vykdė kitas Universiteto užduotis, 
o 2005 m. kovo 25 d. vyko į užsienį, šiais savo veiksmais pažeidė gydytojo 
nustatytą režimą (Taisyklių 70 punktą), Valstybės tarnybos įstatymo 3 
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straipsnio 1 dalies 8 punktą bei Etikos kodekso 26 punktą. Nurodė, kad turint 
nedarbingumo pažymėjimą, negalima keliauti ir mokytis. Pažeidimai yra 
nurodyti VSDFV Telšių skyriaus patikrinimo akte Nr. 34. Tarnybinė nuobauda 
buvo paskirta nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

Išieškodama iš pareiškėjos 61,30 Lt už neteisėtai jos gautą 61,30 Lt 
ligos pašalpą už 2005 m. kovo 25 d. Inspekcija teisės aktus taikė tinkamai. 
VSDFV Telšių skyrius nustatė, kad R. B. nedarbingumo metu (nedarbingumo 
pažymėjimas D Nr. 0429865) 2005 m. kovo 25 d. (penktadienį) 22.36 val. kirto 
valstybės sieną. Už šią dieną pareiškėjai apmokėjo darbdavys, todėl žala buvo 
padaryta ne VSDF biudžetui, o Inspekcijai. Remdamasi VSDF valdybos 2006 
m. sausio 18 d. raštu Nr. (11.4)-I-391, Inspekcija pasiūlė pareiškėjai atlyginti 
žalą savo noru, t. y. grąžinti jai išmokėtą ligos pašalpą, tačiau pareiškėja 
negrąžino. Pareiškėja, būdama mokymosi atostogose, neprarado darbo pajamų 
ir neturėjo teisės gauti nedarbingumo pažymėjimo Serija D Nr. 0429865 bei 
pateikti jį apmokėjimui.

II.

Šiaulių apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 6 d. 
sprendimu pareiškėjos skundą patenkino iš dalies – Telšių apskrities VMI 
viršininko 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. P1-127 „Dėl tarnybinės 
nuobaudos skyrimo R. B.“ paliko nepakeistą, įpareigodamas atsakovą grąžinti 
pareiškėjai nepagrįstai išieškotą 61,30 Lt sumą į jos sąskaitą.

Teismas konstatavo, jog ginčas kilo dėl Telšių apskrities VMI viršininko 
įsakymo Nr. P1-127 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo R. B.“, kuriuo 
pareiškėjai buvo paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas, bei 
2005 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. VI-172 „Dėl padarytos materialinės 
žalos išskaitymo iš darbo užmokesčio“, kurio 1 dalimi atsakovas nusprendė iš 
pareiškėjos darbo užmokesčio išskaityti 61,30 Lt Inspekcijai padarytai žalai, 
kilusiai pareiškėjai neteisėtai pasinaudojus nedarbingumo pažymėjimu D Nr. 
0429865, atlyginti. 

Teismas nurodė, jog viena iš svarbiausių tarnybinės nuobaudos skyrimo 
procedūros sudėtinių dalių yra tarnybinio nusižengimo tyrimas, kuris nėra 
vien tik formalus veiksmas, apsiribojantis tarnautojo veikos ar neveikimo 
konstatavimu. Tai – plati įstaigos vadovo įpareigoto pareigūno ar komisijos 
veikla, susijusi su išsamiu visų tariamo tarnybinio nusižengimo padarymo 
aplinkybių ir priežasčių, nulėmusių nusižengimą, išaiškinimu. Tarnybinį 
tyrimą atliekantis pareigūnas (komisija) turi surinkti visus įrodymus, 
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patvirtinančius ar paneigiančius tiriamą pažeidimo faktą, tarnautojo kaltę, 
patikrinti tarnautojo paaiškinime (jei toks pateiktas) nurodytas su tiriamu 
nusižengimu susijusias aplinkybes ir visa tai įvertinti, tyrimo rezultatus 
įforminant motyvuotoje išvadoje (Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2007 m. kovo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A6 -359/2007). 
Teismas Konstatavo, kad nagrinėjant šią administracinę bylą, t. y. sprendžiant 
dėl pareiškėjai ginčijamu įsakymu paskirtos tarnybinės nuobaudos teisėtumo 
ir pagrįstumo, būtina įvertinti Inspekcijos 2005 m. lapkričio 24 d. išvadą Nr. 
21.3 (TV1)-6 „Dėl švietimo ir konsultavimo skyriaus vyresniosios specialistės 
R. B. tarnybinio nusižengimo“. Išvadoje nurodyta, jog pareiškėjai skirti 
tarnybinę nuobaudą buvo siūloma už tai, kad ji pažeidė Lietuvos Respublikos 
valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 8 punktą bei Valstybinės 
mokesčių inspekcijos darbuotojo etikos kodekso, patvirtinto Valstybinės 
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos fi nansų ministerijos 
viršininko 1999 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 115, 10.10 ir 39 punktų 
reikalavimus (juose nurodoma būti nepriekaištingos reputacijos, draudžiama 
privačiame gyvenime atlikti veiksmus, kurie gali pakenkti inspekcijos kaip 
valstybinės įstaigos prestižui, bei naudoti ne tarnybos reikalams darbovietės 
turtą ir darbo laiką kitaip, negu nustato įstatymai ir kiti teisės aktai).

Teismas konstatavo, jog pagal Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo 
ir gimdymo atostogų davimo taisyklių, galiojusių iki 2005 m. liepos 8 d., 70 
punktą, elgesio taisyklių pažeidimais laikoma, kai asmuo, pripažintas laikinai 
nedarbingu, nesilaiko gydytojo nustatyto režimo, neatlieka paskirtų gydymo ar 
diagnostikos procedūrų. Gydymo režimas bei elgesio taisyklės nedarbingumo 
metu nustatomi siekiant optimalaus gydymo rezultato, t. y. kad ligonis kuo 
greičiau atgautų darbingumą, todėl jų pažeidimu suprantami tokie ligonio 
veiksmai, dėl kurių apsunkinamas gydymo rezultatų pasiekimas. Nurodytų 
elgesio taisyklių nedarbingumo metu ligonis privalo laikytis. Išrašant 
nedarbingumo pažymėjimus, su šiomis taisyklėmis ligonis supažindinamas 
pasirašytinai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 26 d. 
nutartyje administracinėje byloje Nr. A4–1654/2005 nurodyta, jog teisės aktai 
įpareigoja apdraustąjį laikinojo nedarbingumo metu laikytis gydytojo paskirto 
režimo, vykdyti gydytojo nurodymus ir elgtis taip, kad netinkami veiksmai 
neužtęstų ligos, o pažeidus šias nuostatas, galimos numatytos pasekmės 
– ligos pašalpos nemokėjimas (Ligos ir motinystės socialinio draudimo 
įstatymo 15 straipsnis, 2001 m. sausio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimu Nr. 86 patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų 
nuostatų 36 punktas, 2002 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos sveikatos 



245

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje

apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro įsakymu Nr. 263/78 patvirtintų Nedarbingumo bei nėštumo ir 
gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisyklių 66 ir 70 punktai). Teismo 
konstatavimu, nagrinėjamu atveju būtina išsiaiškinti pareiškėjai skirtą režimą, 
jo pobūdį, visas su šiuo režimu susijusias aplinkybes, ir tik tada spręsti dėl 
šio režimo pažeidimo. Teismo nuomone, byloje taip pat svarbu nustatyti, ar 
pareiškėjai buvo tinkamai išaiškinti paskirto režimo (nustatytos tvarkos) 
ribos, pareiškėjos pareigos ir elgesys laikino nedarbingumo metu.

Teismas nustatė, jog Telšių apskrities VMI tarnybinio nusižengimo 
tyrimo komisijos 2005 m. lapkričio 24 d. išvada dėl R. B. tarnybinio 
nusižengimo (toliau – ir Išvada) pagrįsta pareiškėjos nebuvimą darbe 
pateisinančiais dokumentais, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 
neakivaizdinio skyriaus 2005 m. birželio 30 d. raštu „Dėl mokymosi atostogų 
laiko“, VSDFV Telšių skyriaus 2005 m. lapkričio 16 d. patikrinimo aktu Nr. 
34, 2005 m. lapkričio 17 d. raštu Nr. R2-820, kitais įrodymais. VSDFV Telšių 
skyriaus 2005 m. lapkričio 17 d. rašte Nr R2-820 nurodyta, jog atlikus tyrimą 
nustatyta, kad pareiškėja laikinojo nedarbingumo metu 2005 m. sausio 
17 d., 2005 m. vasario 9 d., 2005 m. gegužės 18 d. ir 2005 m. gegužės 28 d. 
nesigydė, neslaugė sergančio šeimos nario, bet buvo išvykusi studijuoti į 
Vilniaus universitetą, tuo pažeisdama Taisyklių 70 punkto reikalavimus. 2006 
m. vasario 10 d. Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro išraše iš 
medicinos dokumentų nurodoma, kad nuo 2005 m. sausio 17 d. iki sausio 28 
d. pareiškėjos duktė J. B. buvo gydoma antibiotikais, atsikosėjimą skatinančiais 
vaistais. 2005 m. sausio 17 d. pareiškėjai buvo išduotas nedarbingumo 
pažymėjimas serija D Nr. 0304525 ligonio slaugai, kuris buvo tęsiamas visą 
jos dukters J. B. gydymo laikotarpį. Teismas pažymėjo, jog pažymėjimai 
sergančiam šeimos nariui slaugyti duodami, jeigu gydytojo nurodymu 
slauga yra būtina. Tačiau pareiškėja, žinodama nedarbingumo pažymėjimo 
režimą, jį pažeidė ir buvo išvykusi į Vilniaus universitetą laikyti egzamino. 
2006 m. vasario 15 d. UAB „Telšių vaistinė“ išraše iš medicininių dokumentų 
nurodyta, jog R. D. 2005 m. sausio 31 d. kreipėsi į šeimos gydytoją ir jai 
buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas serija D Nr. 0304668, kuris buvo 
užbaigtas 2005 m. vasario 11 d. Pareiškėjai buvo diagnozuota ūmi virusinė 
infekcija, kuri vėliau komplikavosi ir buvo skirtas papildomas gydymas. 
VSDF valdybos 2006 m. sausio 18 d. rašte Nr. (11.4)-I-391 nurodoma, 
jog nedarbingumo pažymėjime pareiškėja buvo supažindinta su elgesio 
taisyklėmis nedarbingumo metu, ji pažadėjo jų laikytis. Tačiau gydymo 
metu, kuomet pareiškėjos sveikatos būklė nebuvo stabili, pareiškėja buvo 
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išvykusi į Vilniaus universitetą. Tame pačiame UAB „Telšių vaistinė“ išraše 
iš medicininių dokumentų nurodoma, jog 2005 m. gegužės 2 d. pareiškėja 
kreipėsi į gydymo įstaigą dėl stiprių nugaros skausmų, plintančių į dešinę 
koją, kojos tirpimo, skundėsi sunkiai judanti, netoleruojanti fi zinio krūvio. R. 
D. iki 2005 m. gegužės 31 d. buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas serija 
D Nr. 0433503, paskirtas visapusiškas gydymas, fi zioterapijos procedūros, 
atlikus papildomus tyrimus, patikslinus diagnozę buvo akcentuotas užsitęsęs 
skausminis sindromas. Taikant šį gydymą ir esant minėtiems simptomams, 
pareiškėja nedarbingumo pažymėjimo galiojimo laikotarpiu vyko į Vilnių 
laikyti egzamino ir atlikti kitų akademinių užduočių. VSDF valdybos Telšių 
skyrius taip pat nustatė, kad nedarbingumo metu 2005 m. kovo 25 d., 22 val. 
26 min., pareiškėja kirto valstybės sieną. Tarnybinio nusižengimo tyrimo 
komisija taip pat nustatė, kad buvo padaryta 61,30 Lt žala Telšių apskrities 
VMI.

Teismas nustatė, kad 2005 m. kovo 24 d. išduoto nedarbingumo 
pažymėjimo serija D Nr. 0429865 šaknelėje, 2006 m. vasario 15 d. Šiaulių 
apygardos administraciniam teismui pateiktame išraše iš medicininių 
dokumentų, VSDF valdybos 2006 m. sausio 18 d. rašte Nr. (11.4)-I-391, 
atsakovo pateiktuose dokumentuose nėra jokių duomenų, iš kurių būtų galima 
spręsti, koks buvo 2005 m. kovo 24 d. – 2005 m. balandžio 15 d. laikotarpiui 
išduotame nedarbingumo pažymėjime skirtas gydytojo režimas, jo pobūdis, 
su režimu susijusios aplinkybės. Įvertinęs bylos medžiagą ir atsižvelgdamas 
į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką ( 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 26 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A4–1654/2005, 2006 m. balandžio 21 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A5–929/2006), teismas konstatavo, jog Išvados dalis, 
kuria komisija pasiūlė pareiškėjai atlyginti savo noru inspekcijai padarytą 
61,30 Lt žalą, o neatlyginus – ją išieškoti teisės aktais nustatyta tvarka, yra 
nepagrįsta, padaryta neturint duomenų apie 2005 m. kovo 24 d. nedarbingumo 
pažymėjime nustatytą gydytojo skirtą režimą, jo pobūdį. Tuo remdamasis 
teismas nusprendė, kad atsakovo 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V1-172 
iš pareiškėjos darbo užmokesčio 61,30 Lt suma išskaityta neteisėtai.

Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjos kelionės į užsienį metu 
dar negaliojo Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 patvirtintų 
Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų 
išdavimo taisyklių 54.5 punkto nuostata, pagal kurią elgesio taisyklių 
nedarbingumo metu pažeidimu laikoma, kai nedarbingu pripažintas asmuo 
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keliauja. Todėl, teismo vertinimu, nėra pagrindo teigti, jog valstybės sienos 
kirtimu pareiškėja nesilaikė minėtose Taisyklėse numatytos tvarkos ir tokiu 
jos elgesiu buvo padaryta materialinė žala atsakovui.

Teismas pažymėjo, jog atitinkamų viešojo administravimo sričių 
valstybės tarnautojų pareigos nustatomos specialiais įstatymais ir 
poįstatyminiais teisės aktais, kurių nuostatos detalizuojamos pareigybių 
aprašymuose. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju vertinant, ar pagrįstai ir 
teisėtai valstybės tarnautojui buvo paskirta tarnybinė nuobauda, turi būti 
išsiaiškinta, kokie teisės aktai apibrėžia jo pareigas, už kurių neatlikimą jis 
yra nubaustas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 
29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A20-152/2008). Pažymėta, jog VSDF 
valdyba, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio numatyta 
išankstine neteismine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos 2005 m. gruodžio 14 d., 
2005 m. gruodžio 23 d. skundus ir 2006 m. sausio 13 d. paklausimą, 2006 m. 
sausio 18 d. sprendimu Nr. (11.4)-I-391 paliko galioti VSDF Telšių skyriaus 
sprendimus, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, 
kad tiesiogines teisines pasekmes sukelia VSDF valdybos Telšių skyriaus 
sprendimai, kurie, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 58 
straipsniu, yra neginčijami ir juose nurodytos aplinkybės bei faktai iš naujo 
neįrodinėjami. Pagal VSDFV Telšių skyriaus sprendimus pareiškėja 2005 m. 
sausio 17 d., 2005 vasario 9 d., 2005 m. kovo 25 d., 2005 m. gegužės 18 d. ir 
2005 m. gegužės 28 d. nesigydydama, neslaugydama sergančio šeimos nario, 
neatvykimą į darbą pateisindama nedarbingumo pažymėjimais serija D Nr. 
0304525, serija D Nr. 0304668, serija D Nr. 0429657, serija D Nr. 0429865, 
serija D Nr. 0433503, serija D Nr. 0433582 ir vykdama studijuoti į Vilniaus 
universitetą ar į užsienį 2005 m. sausio 17 d., 2005 m. vasario 9 d., 2005 m. 
kovo 25 d., 2005 m. gegužės 18 d. ir 2005 d. gegužės 28 d., neatliko savo darbo 
veiklos funkcijų, kurias sąžiningai elgdamasi privalėjo atlikti. Todėl tarnybinė 
nuobauda buvo skirta teisėtai ir pagrįstai. Teismo nuomone, pareiškėja 
pažeidė Etikos kodekso, 10.10 ir 39 punktų reikalavimus, sistemingai ne 
tarnybos reikalams naudodama darbo laiką ir tarnybos teikiamas galimybes.

Teismas konstatavo, jog atsakovas pagrįstai ir teisėtai pareiškėjai 
2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. P1-127 skyrė tarnybinę nuobaudą 
– griežtą papeikimą, tačiau 2005 m. gruodžio 16 d. Nr. V-172 įsakymas, 
kuriuo iš pareiškėjos R. D. darbo užmokesčio išskaityta 61,30 Lt suma už 
Telšių apskrities VMI padarytą žalą, neteisėtai pasinaudojus nedarbingumo 
pažymėjimu serija D Nr. 0429865, atlyginti, yra neteisėtas, todėl 61,30 Lt suma 
turi būti grąžinta pareiškėjai į jos nurodytą sąskaitą.
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III.

Pareiškėja apeliaciniu skundu prašo Šiaulių apygardos administracinio 
teismo 2008 m. vasario 6 d. sprendimą dalyje dėl Telšių apskrities VMI 
viršininko 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. Pl-127 „Dėl tarnybinės 
nuobaudos skyrimo R. B.“ panaikinti ir priimti naują sprendimą – jos skundą 
patenkinti ir šį įsakymą panaikinti. 

Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Teismas neįvertino Išvados teisėtumo ir pagrįstumo, priimdamas 

sprendimą neatsižvelgė į tai, kad joje nėra nustatyta jos kaltės forma, visos 
tariamo nusižengimo padarymo aplinkybės, priežastys, nusižengimu sukeltos 
neigiamos pasekmės, neatsižvelgta į valstybės tarnautojo veiklą iki tarnybinio 
nusižengimo padarymo. Apeliantė nurodo, jog pagal Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2006 m. liepos 3 d. patvirtintą Administracinių 
bylų dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose praktikos apibendrinimą, 
Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad 
tarnybinė nuobauda skiriama atsižvelgiant į kaltę, tarnybinio nusižengimo 
padarymo priežastis, aplinkybes ir pasekmes, į valstybės tarnautojo 
veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo, t. y. turi būti įvertintos visos 
juridinę reikšmę turinčios aplinkybės. Teismui šioje byloje buvo pateikti 
įrodymai, kad per visą darbo Inspekcijoje laikotarpį nuo 1993 m. liepos l 
d. iki 2005 m. lapkričio 28 d., R. D. nėra turėjusi tarnybinės nuobaudos, jos 
kvalifi kacija bei darbas buvo vertinamas gerai, ji buvo skatinama piniginėmis 
premijomis. Be to, byloje atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad tariamas 
tarnybinis nusižengimas sukėlė kokias nors pasekmes, t. y. neatliktas tyrimas 
ir nenustatyta faktinių aplinkybių, kad R. D. pažeidė reikalavimus būti 
nepriekaištingos reputacijos, kad privačiame gyvenime ji atliko veiksmus, 
kurie gali pakenkti valstybinės mokesčių inspekcijos, kaip valstybės įstaigos, 
prestižui, kad ji naudoja ne tarnybos reikalams darbovietės turtą ir darbo 
laiką kitaip, negu nustato teisės aktai. Nedarbingumo pažymėjimų, nurodytų 
Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 6 d. sprendime, 
išdavimo ir tęsimo pagrįstumas patvirtintas VSDFV Telšių skyriaus pažymoje 
Nr. 58 (data nenurodyta) ir 2005 m. lapkričio 16 d. pažymoje Nr. 34. Apeliantė 
teigia sirgdama negalėjusi naudoti ne tarnybos reikalams darbovietės turtą ar 
darbo laiką.

2. Apeliantės teigimu, dėl 2005 m. sausio 17 d. jai išduoto nedarbingumo 
pažymėjimo D Nr. 0304525 ligonio slaugai (nuo 2005 m. sausio 17 d. iki 



249

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje

sausio 28 d.), teismas nesiaiškino ir neįvertino pateiktų įrodymų dėl ligonio 
priežiūros režimo. Nedarbingumo pažymėjimuose ir nedarbingumo 
pažymėjimų šaknelėse nurodomos nedarbingumo priežastys, šiuo atveju 
– ligonio slaugymas, o ne ligonio priežiūros režimas. Konkretų ligonio 
priežiūros režimą nustato gydantis gydytojas, įvertinęs atvykusio gydytis 
asmens būklę (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 21 d. nutartis 
civilinėje byloje Nr. 2a A-137/2008). Telšių rajono pirminės sveikatos 
priežiūros centro išraše iš medicinos dokumentų nurodyta, kokiais vaistais 
(antibiotikais ir atsikosėjimą skatinančiais) ligonis buvo gydomas, o ne 
ligonio priežiūros režimas. Apeliantė nurodo ligonį (savo dukrą) slaugiusi 
pagal savo suvokimą, duodama jai gydytojo išrašytus vaistus, todėl negalėjusi 
pažeisti Taisyklių 70 punkto nuostatų, išvykdama kelioms valandoms iš namų. 
Nedarbingumo pažymėjime grafoje „Elgesio taisyklių pažeidimai“ gydantis 
gydytojas jokio pažeidimo nekonstatavo.

Dėl nedarbingumo pažymėjimo D Nr. 0304668 (nuo 2005 m. sausio 
31 iki vasario 11 d.) paaiškino, jog teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog 
UAB „Telšių vaistinė“ išraše iš medicininių dokumentų gydymo režimas 
nenurodytas, o tik konstatuota liga (ūmi virusinė infekcija). Apeliantė teigia 
laikiusis gydytojo nustatyto gydymo ir 2005 m. vasario 9 d. išvykdama iš 
namų tik kelioms valandoms, Taisyklių 70 punkto pažeisti negalėjusi. 2005 
m. vasario 11 d. nedarbingumo pažymėjimas jai nebebuvo tęsiamas, nes 
gydytojas konstatavo, kad ligonis nebeserga. Nedarbingumo pažymėjime 
grafoje „Elgesio taisyklių pažeidimai“ gydantis gydytojas jokių pažeidimų 
nekonstatavo.

Dėl nedarbingumo pažymėjimo D Nr. 0433503 (nuo 2005 m. gegužės 
2 d. iki gegužės 31 d.) teigia, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad UAB „Telšių 
vaistinė“ išraše iš medicininių dokumentų gydymo režimas nenurodytas, 
tik konstatuota liga (dėl stiprių nugaros skausmų, plintančių į dešinę koją, 
kojos tirpimo, sunkaus judėjimo, fi zinio krūvio netoleravimo buvo išduotas 
nedarbingumo pažymėjimas, paskirtas visapusiškas gydymas, fi zioterapijos 
procedūros, atlikus papildomus tyrimus, patikslinus diagnozę buvo 
akcentuotas užsitęsęs skausminis sindromas). Apeliantė teigia, jog laikėsi 
gydytojo nustatyto gydymo, o 2005 m. gegužės 18 d. ir 2005 m. gegužės 28 
d., išvykdama kelioms valandoms iš namų, negalėjusi pažeisti  Taisyklių 
70 punkto nuostatų, pagal kurias tuo metu keliavimas ir mokymasis 
nedarbingumo metu Taisyklių pažeidimu nebuvo laikomas. Nedarbingumo 
pažymėjime D Nr. 0433503 gydantis gydytojas grafoje „Elgesio taisyklių 
pažeidimai“ pažeidimų nekonstatavo.
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3. Apeliantės teigimu, teismas klaidingai rėmėsi Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2006 m. birželio 22 d. nutarties administracinėje byloje 
Nr. AS -237/2006 nuostata, jog tiesiogines teisines pasekmes sukelia VSDFV 
Telšių skyriaus sprendimai, kurie, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 58 straipsniu, yra neginčijami ir juose nurodytos aplinkybės bei faktai 
iš naujo neįrodinėjami. Kadangi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
pasisakė, kad tiesiogines teisines pasekmes sukelia VSDFV Telšių skyriaus 
sprendimai, apeliantės manymu, šie sprendimai ir laikytini nagrinėtino ginčo 
objektu, t. y. teismas pasisakė dėl administracinių bylų teismingumo, o ne 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 58 straipsnio taikymo.

 Apeliantė remiasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 
6 dalimi, pažymi, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo 58 straipsnyje, 
kalbant apie neįrodinėtinas aplinkybes bei faktus, nurodomi įsiteisėję teismo 
sprendimai administracinėse bylose, o ne valstybinių institucijų priimti 
individualūs teisės aktai. Pasak apeliantės, teismas neatsižvelgė į tai, kad 
VSDFV Telšių skyriaus sprendimai buvo priimti pažeidus tuo metu galiojusį 
teisės aktą, t. y. Taisyklių 70 punkto (Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 2005 m gegužės 28 d. įsakymas Nr. 307/68) 
nuostatas, kuriose nebuvo reglamentuota, jog elgesio taisyklių pažeidimu 
laikomas keliavimas ar mokymasis nedarbingumo metu.

4. Apeliantė pažymi, kad VSDFV Telšių skyrius 2005 m. lapkričio 16 
d. patikrinimo akte Nr. 34 nurodė, jog nedarbingumo pažymėjimai jai buvo 
išduoti pagrįstai ir teisėtai. Tai patvirtina, kad ji tuo metu negalėjo atlikti 
darbo veiklos funkcijų ir negalėjo ne tarnybos reikalams naudoti darbovietės 
darbo laiko bei tarnybos teikiamų galimybių ir negalėjo pažeisti Etikos 
kodekso 10.10 ir 39 punkto reikalavimų.

Atsakovas su pareiškėjos apeliaciniu skundu nesutiko, prašė Šiaulių 
apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 6 d. sprendimą dalyje, 
kuria atmestas pareiškėjos skundas dėl Telšių apskrities VMI viršininko 2005 
m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. P1-127 panaikinimo, palikti nepakeistą, o 
pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti.

Atsiliepime išdėstė šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
1. Atsakovas nurodo 2005 m. birželio 14 d. pranešimu Nr. P11-

36 informavęs pareiškėją apie pradedamą tarnybinį tyrimą ir paprašęs 
pateikti išsamų paaiškinimą dėl visų 2005 m. nedarbingumo laikotarpių, o 
2005 m. rugpjūčio 24 d. supažindinęs su Valstybinės mokesčių inspekcijos 
valstybės tarnautojo elgesio kodeksu, patvirtintu VMI viršininko 2005 m. 
liepos 25 d. įsakymu Nr. V-141. Pareiškėja, susipažinusi su šiuo kodeksu, 
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savo parašu patvirtino, kad įsipareigoja laikytis jo reikalavimų bei atsakyti 
už jų pažeidimą. Etikos kodekso 35 punktas nustatė, kad valstybinės 
mokesčių inspekcijos darbuotojo atsakomybę sunkina tai, kad jis (ji) trukdo 
išaiškinti tiesą tyrimo metu, nepateikia prašomų ir turimų duomenų arba 
pateikia klaidingus. Atsakovo teigimu, pareiškėja neįvertino komisijos 
pastangų tiriamais klausimais nustatyti objektyvią tiesą, nepateikė prašomų 
paaiškinimų apie aplinkybes, turinčias įtakos tarnybiniam tyrimui, 
nebendradarbiavo su komisija ir nepasinaudojo galimybe apginti savo 
interesus. Dėl pareiškėjos atsisakymo bendradarbiauti ir pateikti rašytinį 
paaiškinimą į duotus jai klausimus, tarnybinį tyrimą atliekanti komisija 2005 
m. birželio 16 d. surašė aktą Nr. (21.3)-TVl-3. Pareiškėjai nebendradarbiaujant 
su komisija, Inspekcija buvo priversta susirašinėti su Vilniaus universitetu, 
Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriumi bei VSDFV 
Telšių skyriumi ir priimti sprendimą, įvertinusi vien šių Institucijų pateiktą 
informaciją. Komisija, išanalizavusi Finansų skyriuje turimus pareiškėjos 
nebuvimą darbe pateisinančius dokumentus, nustatė, kad ji 2005 m. 
sausio 17-28 dienomis nebuvo darbe dėl ligonio slaugos (nedarbingumo 
pažymėjimas Nr. 0304525); nuo 2005 m. sausio 31 d. iki vasario 11 d. dėl ligos 
(nedarbingumo pažymėjimas Nr. 0304668); nuo vasario 28 d. iki kovo 9 d. 
buvo kasmetinėse atostogose (Inspekcijos viršininko 2005 m. vasario 21 d. 
įsakymas Nr. P2-45); nuo kovo 10 d. iki balandžio 8 d. naudojosi mokymosi 
atostogomis (Inspekcijos viršininko 2005 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. P2-
50), tačiau šių atostogų metu kovo 24 d. susirgo ir jos nedarbingumas dėl 
ligos tęsėsi iki balandžio 15 d. (nedarbingumo pažymėjimas Nr. 0429865); 
2005 m. balandžio 18-29 dienomis nebuvo darbe dėl ligonio slaugos 
(nedarbingumo pažymėjimas Nr. 0429657); 2005 m. gegužės 2-31 dienomis 
sirgo (nedarbingumo pažymėjimai Nr. 0433503 ir 0433582); 2005 m. birželio 
1-6 dienomis buvo mokymosi atostogose (Inspekcijos viršininko 2005 m. 
gegužės 30 d. įsakymas Nr. P2-106); 2005 m. birželio 7 d. buvo nemokamose 
atostogose (Inspekcijos viršininko 2005 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. P2-
123); 2005 m. birželio 8-13 dienomis buvo mokymosi atostogose (Inspekcijos 
viršininko 2005 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. P2-106). Pareiškėja su visa 
tarnybinio tyrimo medžiaga susipažino 2005 m. gruodžio 28–29 dienomis, 
o 2005 m. gruodžio 30 d. prašymu, nepasisakydama dėl patikrinimo metu 
surinktoje medžiagoje nurodytų faktų, pareikalavo panaikinti įsakymu Nr. P1-
127 jai skirtą nuobaudą. Atsakovas, įvertinęs padaryto nusižengimo pasekmes, 
pareiškėjos elgesį ir kaltę, jos prašymo netenkino. Atsakovo teigimu, iš VSDF 
valdybos 2006 m. sausio 18 d. rašto darytina išvada, kad pareiškėja šioms 
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institucijoms taip pat apie save pateikė klaidingus duomenis, o tai pagal 
Etikos kodekso 35 punkto nuostatas laikytina jos atsakomybę sunkinančia 
aplinkybe.

2. Pareiškėja Inspekcijoje dirbo nuo 1993 m. liepos l d. 1992 m. baigė 
Vilniaus technikos universitetą ir įgijusi statybos inžinieriaus kvalifi kaciją, o 
nuo 2001 m. mokėsi Vilniaus Universiteto teisės fakulteto neakivaizdiniame 
skyriuje. Dirbdama Inspekcijoje pareiškėja drausminių nuobaudų neturėjo 
ir buvo charakterizuojama teigiamai arba gerai, tačiau 1995 m birželio 1 
d. atestacinėje charakteristikoje jai pasiūlyta sustiprinti darbo drausmę 
ir veiklumą darbe, o jos darbo rezultatai įvertinti patenkinamai. 2003 m. 
gruodžio 15 d. tarnybinės veiklos išvadoje pažymėta, kad ji ne visada stropiai 
atlieka pavestas užduotis, turėjo rodyti didesnę iniciatyvą, vykdydama darbo 
funkcijas, ne visada racionaliai panaudoja savo darbo laiką, ne visada sugeba 
savarankiškai panaudoti turimas žinias ir įgūdžius pareigybės aprašyme 
nustatytoms funkcijoms vykdyti. Analogiškos išvados nurodytos 2004 m. 
gruodžio 14 d. tarnybinės veiklos išvadoje. Paskutinėje 2005 m. gruodžio 28 
d. tarnybinės veiklos vertinimo išvadoje pažymėta, kad pareiškėja ne visada 
panaudoja visas galimybes, siekdama gerų darbo rezultatų, konsultuodama 
mokesčių mokėtojus, ne visada savarankiškai priima sprendimus, turi rodyti 
didesnę iniciatyvą, vykdama darbo funkcijas.

Atsakovas pažymi, kad apeliantė per vienuolika 2005 m. mėnesių 
dirbo tik 117 dienų (iš viso 2005 m. buvo 231 darbo dienos). Komisijos, 
atlikusios tarnybinį patikrinimą, išvadoje nurodyta, kad pareiškėja nuo 
metų pradžios iki gegužės 23 d. dirbo tik 9 darbo dienas (vasario mėnesio 
14–25 dienomis). Nustatyta, kad pareiškėja 2005 metais dirbo tik 120 dienų, 
t. y. beveik kas antrą darbo dieną. Nebuvimą darbe 111 darbo dienų ji teisino 
įvairiais pagrindais. Iš inspekcijos 2006 m. vasario 15 d. raštu Nr. (9.7) -R16-
1058 pateiktos teismui pažymos matyti, kad ji buvo premijuojama ne už 
pasižymėjimą darbe, o kaip ir visi kiti Inspekcijos darbuotojai, neturintys 
galiojančių drausminių nuobaudų, iš susidariusios darbo užmokesčio fondo 
ekonomijos. Inspekcija, siekdama nustatyti visas aplinkybes, turinčias įtakos 
tarnybinės nuobaudos skyrimui, užklausė ir 2005 m. liepos 12 d. gavo Vilniaus 
universiteto Teisės fakulteto neakivaizdinio skyriaus raštą, kuriame nurodyta, 
kad R. B. nedarbingumo dėl ligos ir ligonio slaugymo metu laikė egzaminus 
bei turėjo akademinius užsiėmimus.

3. Etikos kodekso 10.10 punktas draudžia Inspekcijoje dirbančiam 
valstybės tarnautojui ne tarnybos reikalams naudoti darbovietės turtą, 
darbo laiką ir tarnybos teikiamas galimybes, o 39 punktas įpareigoja jį 
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privačiame gyvenime vengti atlikti veiksmus, kurie gali pakenkti inspekcijos 
kaip valstybinės įstaigos prestižui. Etikos kodekso 6 punkte nurodyta, kad 
šio kodekso reikalavimų pažeidimas yra traktuojamas kaip pasitikėjimo 
inspekcijos darbuotoju praradimo ir sąlygų skirti jam drausminę nuobaudą 
atsiradimo pagrindas. Kaip matyti iš tarnybinio tyrimo metu surinktos 
medžiagos, pareiškėja nuo 2005 m. sausio 17 iki balandžio 29 d., neteisėtai 
gaudama ir naudodamasi nedarbingumo pažymėjimais serija D Nr. 0304525, 
Nr. 0429865 ir Nr. 0429657, savanaudiškais tikslais neatvykdama į darbą ir 
gaudama ligos pašalpą, pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 
2 dalies bei Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojo etikos kodekso 
10.10 ir 39 punktų nuostatas. Atsakovas pažymi, jog dėl pareiškėjos kaltės šie 
veiksmai tapo žinomi kitų institucijų darbuotojams, tuo ji pakenkė inspekcijos 
kaip valstybinės įstaigos prestižui. Telšių rajono savivaldybės administracijos 
švietimo skyrius į Inspekcijos paklausimą 2005 m. rugsėjo 23 d. raštu Nr. V4-
114 pranešė, kad pareiškėjos duktė J. B., Telšių miesto „Saulėtekio“ pradinės 
mokyklos mokinė, 2005 m. sausio 17–28 ir balandžio 18–29 dienomis, t. y. 
pareiškėjos nedarbingumo laikotarpiais, mokyklos nelankė. Todėl tikėtina, 
kad ji sirgo. Tačiau, kaip matyti iš Vilniaus universiteto 2006 m. birželio 30 
d. rašto ir pareiškėjos 2005 m. gruodžio 14 d. skundo VSDF valdybai dėl 
VSDFV Telšių skyriaus medicininės dokumentacijos patikrinimo akto Nr. 34, 
sergančią J. B. slaugė pareiškėjos motina, o pareiškėja šiais laikotarpiais ruošėsi 
egzaminams, juos laikė bei dalyvavo baigiamųjų egzaminų seminaruose. 

Įvertinus tarnybinio patikrinimo metu surinktą medžiagą ir 
vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 6 dalies 1 ir 8 punktais, 
pripažinta, kad pareiškėja aptartais tyčiniais veiksmais pažeisdama elgesio 
taisykles nedarbingumo metu, šiurkščiai pažeidė valstybės tarnautojo etikos 
principus, prarado pasitikėjimą prieš VSDF valdybos, sveikatos sistemos ir kitų 
žinybų darbuotojus, kuriems tapo žinomi jos neteisėti ir neetiški veiksmai, 
diskreditavo save kaip valstybės tarnautoją, pažemino inspekcijos vardą. Todėl 
laikytina, kad jai skirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas – atitinka 
jos kaltės laipsnį. Atsakovas pažymi, jog pagal Lietuvos Respublikos valstybės 
tarnybos įstatymo 28 straipsnį, valstybės tarnautojai traukiami tarnybinėn 
atsakomybėn už tarnybinius nusižengimus, o 15 straipsnis (2004 m. liepos 13 
d. įstatymo Nr. IX-2351 redakcija) nustatė valstybės tarnautojų pagrindines 
pareigas, tarp jų – tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas 
ir laiku atlikti pavedamas užduotis; laikytis teisės aktuose nustatytų valstybės 
tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių 
interesų konfl ikto, nepiktnaudžiauti tarnyba; laikytis valstybės ir savivaldybių 
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institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklių; teisės aktų nustatyta tvarka teikti 
informaciją apie savo tarnybą; mokytis šio įstatymo (38 straipsnio) nustatyta 
tvarka. Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nustatė svarbiausius 
valstybės tarnautojų etikos principus, tarp jų – nesavanaudiškumą, padorumą 
ir pavyzdingumą. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad atsakomybę už šių 
principų nesilaikymą reglamentuoja šis ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

Teisėjų kolegija

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

Apeliantei Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 
2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. P1-127 tarnybinė nuobauda – griežtas 
papeikimas paskirta už Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 8 
punkto bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos fi nansų 
ministerijos viršininko 1999 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 115 patvirtinto 
Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojo etikos kodekso 10.10 ir 39 
punktų pažeidimą, t. y. už tai, kad nesilaikė reikalavimų būti nepriekaištingos 
reputacijos; privačiame gyvenime vengti atlikti veiksmus, kurie gali pakenkti 
Inspekcijos kaip valstybės įstaigos prestižui; nenaudoti ne tarnybos reikalams 
darbovietės turto ir darbo laiko kitaip negu nustato įstatymai ir kiti teisės 
aktai. Šie veiksmai įsakymo 3 punkte įvertinti diskredituojančiais valstybės 
tarnybą, nusižengiančiais valstybės tarnautojo etikos principams.

Iš ginčijamo įsakymo bei jo sudedamosios dalies – 2005 m. lapkričio 
24 d. išvados dėl tarnybinio nusižengimo matyti, kad tarnybinė nuobauda 
pareiškėjai paskirta tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijai konstatavus, 
jog turėdama pagrįstai išduotus nedarbingumo pažymėjimus D Nr. 0304525 
(nuo 2005 m. sausio 1 iki 17 d. ligonio slaugai), D Nr. 0304668 (nuo 2005 
m. sausio 31 iki vasario 11 d. dėl ligos), D Nr. 0429865 (nuo 2005 m. kovo 
24 d. iki balandžio 15 d. dėl ligos), D Nr. 0433503 (nuo 2005 m. gegužės 2 
iki 27 d. dėl ligos), nesilaikydama nustatyto režimo pareiškėja 2005 m. 
sausio 17 d., 2005 vasario 9 d., 2005 m. gegužės 18 d., 2005 m. gegužės 28 
d. buvo išvykusi į Vilniaus universitetą, kur laikė egzaminus, vykdė kitas 
Universiteto užduotis, o 2005 m. kovo 25 d. išvyko į užsienį. Atsakovas 
šias aplinkybes nustatė išnagrinėjęs pareiškėjos pateiktus Inspekcijai jos 
nebuvimą darbe pateisinančius pirmiau minėtus nedarbingumo dokumentus, 
rėmėsi Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 2005 m. birželio 30 d. pažyma, 
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kurioje nurodyta, kad R. B. 2005 m. sausio 17 d., 2005 vasario 9 d., 2005 m. 
gegužės 28 d. laikė egzaminus, 2005 m. gegužės 20 d. gynė magistro darbą. 
Atsakovas taip pat rėmėsi VSDFV Telšių skyriaus 2005 m. lapkričio 17 d. 
raštu Nr. R2-8201 pateikta informacija apie patikrinimo rezultatus dėl R. B. 
2005 m. sausio – gegužės mėnesių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo 
pagrįstumo (VSDFV Telšių skyrių atlikti tokį patikrinimą 2005 m. spalio 
4 d. raštu prašė atsakovas).VSDFV Telšių skyrius 2005 m. lapkričio 17 d. 
rašte Nr. R2-8201 nurodė patikrinimo metu (2005 m. lapkričio 16 d. R. B. 
medicininių dokumentų patikrinimo aktas Nr.34) nustatęs, jog nedarbingumo 
pažymėjimai D Nr. 0304525, D Nr. 0304668, D Nr. 0429865, D Nr. 0433503 R. 
B. buvo išduoti ir tęsti pagrįstai, tačiau ji laikinojo nedarbingumo metu 2005 
m. sausio 17 d., 2005 vasario 9 d., 2005 m. gegužės 18 d., 2005 m. gegužės 
28 d. nesigydė, neslaugė sergančio šeimos nario, bet buvo išvykusi studijuoti į 
Vilniaus Universitetą, tuo pažeisdama Taisyklių 70 punktą ir padarydama žalą 
VSDF biudžetui, o 2005 m. kovo 25d. (penktadienį) 22.36 val. kirto valstybės 
sieną (2005 m. birželio 29 d. patikrinimo pažyma Nr. 58). Šiuos pareiškėjos 
veiksmus tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija kvalifi kavo kaip Valstybės 
tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 8 punkto bei Etikos kodekso 10.10 
ir 39 punktų pažeidimus (reikalavimų būti nepriekaištingos reputacijos; 
privačiame gyvenime vengti atlikti veiksmus, kurie gali pakenkti Inspekcijos 
kaip valstybės įstaigos prestižui; nenaudoti ne tarnybos reikalams darbovietės 
turto ir darbo laiko kitaip negu nustato įstatymai ir kiti teisės aktai, 
pažeidimas). Remdamasi minėta medžiaga, vadovaudamasi Valstybės tarnybos 
įstatymo 29 straipsnio 6 dalies 1 ir 8 punktais, komisija konstatavo, kad R. B. 
neatvykimą į darbą 2005 m. sausio 17 d., 2005 vasario 9 d., 2005 m. kovo 25 
d., 2005 m. gegužės 18 d., 2005 m. gegužės 28 d. pateisindama nedarbingumo 
pažymėjimais padarė žalą VSD fondui ir Inspekcijai, nepripažindama kaltės ir 
trukdydama komisijai išaiškinti tiesą tarnybinio tyrimo metu, sunkiančiomis 
aplinkybėmis šiurkščiai pažeidė valstybės tarnautojo etikos principus, prarado 
pasitikėjimą, diskreditavo save kaip valstybės tarnautoją ir Inspekcijos vardą. 
Komisija rekomendavo Inspekcijos viršininkui už diskredituojančius valstybės 
tarnybą veiksmus skirti pareiškėjai tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą.

Dėl faktinių aplinkybių, kad pareiškėja laikinojo nedarbingumo metu 
4 kartus vyko į Vilniaus universitetą studijų reikalais (laikė egzaminus, 
gynė magistro darbą), taip pat vieną kartą kirto valstybės sieną, ginčo nėra. 
Pareiškėja šių aplinkybių neneigia, tačiau mano, kad atsakovas ir pirmosios 
instancijos teismas padarė nepagrįstas išvadas, jog minėtais veiksmais ji 
padarė tarnybinį nusižengimą.
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Valstybės tarnybos įstatymas apibrėžia, kad tarnybinis nusižengimas 
– valstybės tarnautojo pareigų neatlikimas arba netinkamas atlikimas 
dėl valstybės tarnautojo kaltės (VTĮ 2 straipsnio 12 dalis). Nagrinėjamu 
atveju pareiškėjai tarnybinė nuobauda paskirta už veikas jos laikinojo 
nedarbingumo metu, kai pareiškėja jokių tarnybinių pareigų neatliko. Kolegija 
pažymi, kad laikinasis nedarbingumas nėra aplinkybė, kuri pati savaime 
darytų neįmanomu konstatuoti faktą, jog valstybės tarnautojas laikinojo 
nedarbingumo metu padarė tarnybinį nusižengimą. Kiekvienu konkrečiu 
atveju turi būti nustatyta, ar atitinkamuose valstybės tarnautojo veiksmuose 
yra tarnybinio nusižengimo sudėtis, t. y. turi būti nustatyti visi tarnybinio 
nusižengimo sudėties elementai (pažeidimo padarymo faktas, jį padaręs 
valstybės tarnautojas, pasekmės, priežastinis ryšys tarp veikos ir pasekmių, 
valstybės tarnautojo kaltė).

Pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (byloje 
aktuali 2003 m. balandžio 3 d. įstatymo Nr. IX-1419 redakcija) 8 straipsnio 
3 dalies, Ligos ir motinystės socialinio draudimo nuostatų (byloje aktualios 
2003 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 397 ir 2005 m. sausio 31 d. nutarimo 
Nr. 104 redakcijos) 50,51 punktų, taip pat Nedarbingumo pažymėjimų bei 
nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo 
taisyklių (byloje aktualios iki 2005 m. liepos 8 d. galiojusios Taisyklės, 
patvirtintos Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2002 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 263/78) 2, 3 punkto nuostatas, 
nedarbingumo pažymėjimas yra sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių 
sutartis dėl teisės duoti ir tęsti nedarbingumo pažymėjimus su Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniais skyriais, ligonius gydančių 
gydytojų ar gydytojų konsultacinės komisijos šiose Taisyklėse nurodyta tvarka 
išduotas nustatytos formos dokumentas, kuris pateisina asmens neatvykimą 
į darbą ir yra pagrindas skirti ligos pašalpą (jei nenustatomos Ligos ir 
motinystės socialinio draudimo įstatyme, Ligos ir motinystės socialinio 
draudimo nuostatų nustatytos sąlygos, kurioms esant ši pašalpa nemokama). 

Iš bylos medžiagos matyti, kad VSDF valdybos Telšių skyrius, 2005 m. 
spalio 4 d. atsakovo prašymu atlikęs pareiškėjos nedarbingumo pažymėjimų 
išdavimo pagrįstumo patikrinimą, 2005 m. lapkričio 16 d. R. B. medicininių 
dokumentų patikrinimo akte Nr. 34 konstatavo, jog nedarbingumo 
pažymėjimai D Nr. 0304525, D Nr. 0304668, D Nr. 0429865, D Nr. 0433503 R. 
B. buvo išduoti ir tęsti nepažeidžiant Taisyklių reikalavimų (Akto 1 punktas). 
VSDF valdybos Telšių skyriaus 2005 m. lapkričio 16 d. patikrinimo aktas Nr. 
34, taip pat VSDF valdybos 2006 m. sausio 18 d. sprendimas Nr. (11.4)-I-391 
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nenuginčyti ir yra galiojantys. Taigi pagal byloje esančius įrodymus minėti 
nedarbingumo pažymėjimai negali būti vertinami kaip keliantys abejonių 
dėl pareiškėjos sąžiningumo vykdant tarnybos funkcijas. Todėl kolegija 
konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino įrodymus 
ir padarė nepagrįstas išvadas, jog tarnybinė nuobauda pareiškėjai paskirta 
pagrįstai ir teisėtai. Teismo argumentas, jog pareiškėja 2005 m. sausio 17 d., 
2005 vasario 9 d., 2005 m. kovo 25 d., 2005 m. gegužės 18 d. ir 2005 m. gegužės 
28 d. nesigydydama, neslaugydama sergančio šeimos nario, savo neatvykimą į 
darbą minėtomis dienomis pateisindama minėtais nedarbingumo pažymėjimais 
ir vykdama studijuoti į Vilniaus universitetą ar į užsienį, neatliko savo darbo 
funkcijų, kurias sąžiningai elgdamasi privalėjo atlikti, yra visiškai nepagrįstas 
ir prieštaraujantis byloje esantiems įrodymams, kadangi minėtos dienos 
įeina į laikotarpius, kuriais pareiškėjai buvo pagrįstai išduoti nedarbingumo 
pažymėjimai. Dėl tų pačių priežasčių nepagrįstu laikytinas pirmosios 
instancijos teismo argumentas, kad pareiškėja sistemingai ne tarnybos reikalams 
naudojo darbo laiką ir tarnybos teikiamas galimybes ir pažeidė Etikos kodekso 
10.10 punktą, draudžiantį Inspekcijoje dirbančiam valstybės tarnautojui ne 
tarnybos reikalams naudoti darbovietės turtą, darbo laiką ir tarnybos teikiamas 
galimybes, bei 39 punktą, įpareigojantį Inspekcijos darbuotoją privačiame 
gyvenime vengti atlikti veiksmus, kurie gali pakenkti Inspekcijos, kaip 
valstybės institucijos, prestižui. Nei atsakovas, nei pirmosios instancijos teismas 
nenustatė, kad laikinojo nedarbingumo laikotarpiu pareiškėja naudojo kokį 
nors Inspekcijos turtą ar šios tarnybos teikiamas galimybes. 

Pareiškėja skundžiamu įsakymu taip pat nubausta už Valstybės tarnybos 
įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 8 punkte įtvirtinto valstybės tarnautojo 
pavyzdingumo principo, nustatančio, kad valstybės tarnautojas privalo 
deramai atlikti savo pareigas, nuolat tobulėti, būti nepriekaištingos reputacijos, 
tolerantiškas, pagarbus ir tvarkingas, pažeidimą, taip pat už diskredituojančius 
valstybės tarnybą veiksmus. Pirmosios instancijos teismas dėl šios įsakymo 
dalies nepateikė jokių motyvų, nenurodė, kokie pareiškėjos veiksmai, teismo 
nuomone, pažeidžia minėtą įstatymo nuostatą, taip pat diskredituoja valstybės 
tarnybą. Byloje nustatyti pareiškėjos veiksmai, kad ji laikinojo nedarbingumo 
metu 4 kartus (2005 m. sausio 17 d., 2005 vasario 9 d., 2005 m. gegužės 18 d., 
2005 m. gegužės 28 d.) vyko į Vilniaus universitetą, kur studijavo, siekdama 
įgyti iki Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo įstatyme nustatyto 
termino atitinkamoms pareigoms užimti reikalingą aukštąjį išsilavinimą, 
nelaikytini diskredituojančiais Inspekciją bei visą valstybės tarnybą, ar 
pažeidžiantys Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 8 punkte 
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įtvirtintą valstybės tarnautojo pavyzdingumo principą. Valstybės sienos 
kirtimo faktas Išvadoje paminėtas, tačiau visiškai netirtas.

Nedarbingumo pažymėjimą ambulatoriniam gydymui turinčio 
asmens (ligonio) veiksmų, kad turėdamas pagrįstai išduotą nedarbingumo 
pažymėjimą jis atitinkamais savo veiksmais pažeidžia elgesio nedarbingumo 
metu taisykles (su šiomis taisyklėmis kiekvienas ligonis išduodant 
nedarbingumo pažymėjimą turi būti pasirašytinai supažindinamas), 
vertinimą atlieka gydantis gydytojas nedarbingumo pažymėjimo eilutėje 
„Elgesio taisyklių pažeidimai“ įrašydamas nustatyto pažeidimo pobūdį ir datą 
(Taisyklių 70 punktas). Be to, nedarbingumo pažymėjimą gavusių asmenų 
elgesio taisyklių pažeidimus turi teisę nustatyti VSDF valdyba ir jos teritorinių 
skyrių specialistai (gydytojai) (Taisyklių 71 punktas), surašydami patikrinimo 
rezultatus patvirtinantį dokumentą. Pirmosios instancijos teismas teisingai 
pažymėjo, kad nustačius, jog laikinojo nedarbingumo metu apdraustasis 
pažeidžia elgesio taisykles, galimos teisės aktais numatytos pasekmės – ligos 
pašalpos nemokėjimas (Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 15 
straipsnis, Ligos ir motinystės socialinio draudimo nuostatų 35, 36 punktai). 

Ginčo administracinėje byloje ribas apsprendžia pareiškėjo skunde 
pirmosios instancijos teismui pareikšti reikalavimai. Todėl pareiškėjos elgesio, 
kad ji laikinojo nedarbingumo metu 4 kartus (2005 m. sausio 17 d., 2005 
vasario 9 d., 2005 m. gegužės 18 d. ir 2005 m. gegužės 28 d.) studijų reikalais 
vyko į Vilniaus universitetą ir vieną kartą (2005 m. kovo 25 d.) kirto valstybės 
sieną, vertinimas atitikties Taisyklių 70 punktui aspektu nėra šio ginčo dalykas.

Remdamasi pirmiau išdėstytais argumentais kolegija konstatuoja, 
jog pirmosios instancijos teismas nenustatė, kad tyrimą atlikusi komisija 
surinko įrodymų, kuriais remiantis būtų galima daryti pagrįstą išvadą, jog 
pareiškėjos veiksmai, už kuriuos atsakovas jai skyrė tarnybinę nuobaudą 
– griežtą papeikimą, sudaro tarnybinio nusižengimo (VTĮ 2 straipsnio 12 
dalis) sudėtį. Todėl apeliacinis skundas tenkinamas, pirmosios instancijos 
teismo sprendimo dalis, kuria pareiškėjos skundas dėl 2005 m. lapkričio 28 
d. įsakymo Nr. P1-127 panaikinimo buvo atmestas, naikinama ir priimamas 
naujas sprendimas – pareiškėjos skundas tenkinamas.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnis nustato, kad 
teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina tiek apskųstosios, 
tiek neapskųstosios sprendimo dalių teisėtumą ir pagrįstumą, teismo nesaisto 
apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą.

Pareiškėja taip pat ginčijo Telšių apskrities VMI viršininko 2005 m. 
gruodžio 16 d. įsakymą Nr. V1-172, kuriuo nuspręsta išskaityti iš pareiškėjos 
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darbo užmokesčio 61,30 Lt sumą žalai atlygini. Kolegija konstatuoja, kad 
pirmosios instancijos teismas, panaikindamas atsakovo 2005 m. gruodžio 16 
d. įsakymą Nr. V1-172, bylą šioje dalyje išsprendė teisingai, tačiau kolegija 
pakeičia sprendimo motyvus. Iš minėto įsakymo 1 punkto matyti, kad 
atsakovas šiuo įsakymu nusprendė išskaityti iš pareiškėjos darbo užmokesčio 
61,30 Lt motyvuodamas tuo, jog pareiškėja neteisėtai pasinaudojo 
nedarbingumo pažymėjimu D 0429865. Pirmiau minėta, kad VSDFV Telšių 
skyrius, patikrinęs pareiškėjos medicininius dokumentus, nustatė (2005 m. 
lapkričio 16 d patikrinimo aktas Nr. 34, 2005 m. lapkričio 17 d. raštas Nr. 
R2-8201), jog nedarbingumo pažymėjimas D Nr. 0429865 pareiškėjai buvo 
išduotas ir tęstas pagrįstai. Kadangi minėtas patikrinimo aktas nenuginčytas, 
atsakovas 2005 m. gruodžio 16 d. įsakyme Nr. V1-172 neturėjo pagrindo teigti, 
kad pareiškėja šiuo nedarbingumo pažymėjimu pasinaudojo neteisėtai ir šiuo 
pagrindu nepagrįstai nusprendė išskaityti iš pareiškėjos darbo užmokesčio 
61,30 Lt žalai atlyginti. 

Pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatas, 
apdraustiesiems asmenims, tapusiems laikinai nedarbingais, ligos pašalpą už 
2 pirmąsias kalendorines dienas moka darbdavys, nuo 3-ios nedarbingumo 
dienos mokama iš VSD fondo lėšų Ligos ir motinystės socialinio draudimo 
įstatymo bei Ligos ir motinystės socialinio draudimo nuostatų nurodytais 
atvejais ir tvarka. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Inspekcijos viršininko 
2005 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. P2-50 pareiškėja buvo išleista mokymosi 
atostogų (nuo 2005 m. kovo 10 iki balandžio 8 d.), tačiau šių atostogų metu 
2005 m. kovo 24 d. susirgo ir jai buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas 
D Nr.0429865 (nuo 2005 m. kovo 24 d. iki balandžio 15 d.). Kaip matyti iš 
bylos medžiagos, atsakovas per sutampantį laikotarpį mokėjo pareiškėjai 
už mokymosi atostogas minimalų mėnesinį atlyginimą, taip pat pašalpą 
už dvi pirmąsias ligos dienas, nors nedarbingumo laikotarpiu pareiškėja 
darbo pajamų neprarado. Kaip matyti iš skundžiamo įsakymo, atsakovo 
sprendimas išskaityti iš pareiškėjos darbo užmokesčio 61,30 Lt yra siejamas 
ne su šiomis aplinkybėmis, o su pareiškėjos tariamai neteisėtu pasinaudojimu 
nedarbingumo pažymėjimu D Nr. 0429865, nors, kaip minėta pirmiau, tokia 
aplinkybė byloje nenustatyta. 

Kadangi pirmosios instancijos teismas bylą dėl Telšių apskrities 
valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymo 
Nr. V1-172 išsprendė teisingai, ši teismo sprendimo dalis paliekama 
nepakeista.
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Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

n u s p e n d ž i a :

Pareiškėjos R. D. (B.) apeliacinį skundą patenkinti. Šiaulių apygardos 
administracinio teismo 2008 m. vasario 6 d. sprendimo dalį, kuria Telšių 
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005 m. lapkričio 28 
d. įsakymas Nr. P1-127 buvo paliktas nepakeistas, panaikinti ir priimti naują 
sprendimą – šį įsakymą panaikinti.

Likusioje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Sprendimas neskundžiamas.

3.5. Kitos ginčo administracinės bylos

3.5.1. Dėl rinkėjų balsų pirkimo Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 

prasme

Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje numatytas draudimas ne tik 
tiesiogiai pirkti rinkėjų balsus ar tiesiogiai dovanomis ar kitokiu atlyginimu 
skatinti rinkėją ar rinkimų teisę turintį asmenį dalyvauti arba nedalyvauti 
rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma 
kelti kandidatu, kandidatą arba kandidatų sąrašą, tačiau ši dalis taip pat 
draudžia ir netiesioginį rinkėjų balsų pirkimą bei netiesioginį rinkėjo ar rinkimų 
teisę turinčio asmens skatinimą dovanomis ar kitokiu atlyginimu dalyvauti arba 
nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį 
numatoma kelti kandidatu, kandidatą arba kandidatų sąrašą. Asmuo, kuris 
numatomas kelti kandidatu, savo vardu kviesdamas rinkėjus į nemokamus 
renginius kavinėje, nemokamas išvykas, dalyvaudamas renginiuose, kurių 
metu susirinkusieji nemokamai vaišinami, surengiama viktorina su simboliniais 
laimėjimais, netiesiogiai dovanomis bei kitokiu atlyginimu, skatina rinkėjus 
dalyvauti rinkimuose ir už jį balsuoti. Ta aplinkybė, kad asmuo, kurį numatoma 
kelti kandidatu, pats asmeniškai nemoka už vaišes bei renginių organizavimą, o 
tai padaro kitas asmuo, neturi reikšmės kvalifi kuojant minėtus veiksmus.
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Administracinė byla Nr. R442-7/2008
Procesinio sprendimo kategorija 18.1

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

2008 m. spalio 10 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) 
ir Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Gintarei Džiautaitei,
dalyvaujant pareiškėjui Bernardui Šatkovskiui,
pareiškėjo atstovui advokatui Edmundui Mikučiauskui,
atsakovo atstovams Pavelui Kujaliui ir Vaidotui Vaičaičiui,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal 
Bernardo Šatkovskio skundą atsakovui Vyriausiajai rinkimų komisijai dėl 
sprendimo panaikinimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė, susidedanti iš Onutės 
Buišienės, Editos Žiobienės, Juliaus Jasaičio, Pavelo Kujalio ir Vaidoto 
Vaičaičio, 2008 m. spalio 2 d. surašė tyrimo išvadą, kuria konstatavo, kad 
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos narys Bernardas Šatkovskis, 
organizuodamas renginius kavinėje „Agotos gryčia“ šių metų rugpjūčio 14, 
16, 18, 20–24 dienomis ir dalyvaudamas rugpjūčio 14 d. kavinėje „Agotos 
gryčia“ vykusiame renginyje, kurio metu susirinkusieji buvo vaišinami alumi, 
sidru, užkandžiais prie alaus ir buvo surengta viktorina, kurios laimėtojai gavo 
marškinėlius, krepšinio kamuolį, simbolinį šampano butelį bei šakotį, pažeidė 
Seimo rinkimų įstatymo 5–1 straipsnyje numatytą draudimą papirkti rinkėjus 
ir rinkimų teisę turinčius asmenis (darbo grupės narys Julius Jasaitis pateikė 
atskirąją nuomonę).
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Vyriausioji rinkimų komisija 2008 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. 152 „Dėl 
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos nario Bernardo Šatkovskio veiksmų“ 
pritarė Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės 2008 m. spalio 2 d. 
tyrimo išvadai.

II.

Pareiškėjas skundu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, 
prašydamas panaikinti Vyriausiosios rinkimų komisijos 2008 m. spalio 2 
d. sprendimą Nr. 152 „Dėl Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos nario 
Bernardo Šatkovskio veiksmų“.

Pareiškėjas nurodo, kad atsakovo sprendimas yra neteisėtas ir 
nepagrįstas. Pareiškėjas nurodo, kad tam, jog būtų konstatuotas Seimo 
rinkimų įstatymo 5–1 straipsnio pažeidimas, būtina nustatyti konkrečius 
rinkėjų papirkimo veiksmus, taip pat šiame įstatyme nurodytą tokių veiksmų 
padarymo tikslą. Iš atsakovo darbo grupės tyrimo išvados matyti, jog tyrimo 
metu nustatyta, kad pareiškėjas laikraštyje „Šeškinės balsas“, įvardindamas 
save kandidatu į Seimo narius, kvietė dalyvauti klubo „Draugaukim“ 
renginiuose kavinėje „Agotos gryčia“, aptarti rajono problemas ir būdų jas 
spręsti, taip pat stebėti krepšinio varžybas, kvietė į teminį muzikinį vakarą, 
kvietė kartu autobusu vykti grybauti, taip pat – ir į Šiluvos atlaidus. Išvadoje 
nurodyta, kad pareiškėjo kaltė pasireiškė tuo, jog jis buvo vienas iš renginių 
organizatorių; asmeniškai dalyvavo daugiau nei viename renginyje, kuriame 
susirinkusieji buvo nemokamai vaišinami alumi, sidru, užkandžiais prie alaus 
ir buvo surengta viktorina, kurios laimėtojai gavo marškinėlius, krepšinio 
kamuolį, simbolinį šampano butelį ir šakotį; neatsiribojo nuo vaišinimo, 
dovanų dalinimo, gyvos muzikos koncertų ir nemokamų kelionių. Tačiau šios 
pareiškėjui priskiriamos veikos iš esmės neatitinka Seimo rinkimų įstatymo 
5–1 straipsnio 1 dalyje numatytų pažeidimų sudėčių. Išvadoje nepateikta 
jokių įrodymų, kad pareiškėjas kokiais nors konkrečiais veiksmais papirkinėjo 
rinkėjus, o pati išvada dėl rinkėjų papirkimo yra pagrįsta tik prielaidomis. 
Pareiškėjas nurodo, kad jis ne vieną kartą kvietė rinkėjus į susitikimus klubo 
„Draugaukim“ renginiuose kavinėje „Agotos gryčia“, o taip pat vykti grybauti 
bei į Šiluvos atlaidus, tačiau minėtų renginių metu jis neišleido nė vieno 
cento rinkėjų papirkimui dovanomis, vaišinimu, nemokamomis kelionėmis, 
koncertais ar kokiu nors kitokiu būdu. Susitikimų metu buvo diskutuojama 
apie rajono rinkėjų problemas ir ieškoma jų sprendimo būdų, tačiau nebuvo 
agituojama balsuoti už pareiškėją ar už kokią nors partiją. Susitikimų 
kavinėje metu už alų, sidrą, užkandžius sumokėjo, taip pat prizus viktorinos 
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nugalėtojams iš savo lėšų nupirko klubo „Draugaukim“ narė J. P. Išvados 
rengėjų reikalavimas pareiškėjui asmeniškai atsiriboti nuo minėtų renginių 
tėra jų pareikšta nuomonė, nepagrįsta teisės aktų nuostatomis.

Atsiliepimu į skundą atsakovas prašo skundą atmesti.
Atsakovas nurodo, kad Seimo rinkimų įstatymo 5–1 straipsnis numato 

tris draudžiamas veikas: 1) tiesioginį ir netiesioginį rinkėjų balsų pirkimą; 
2) rinkėjų skatinimą dovanomis ar kitokiu atlyginimu balsuoti už konkretų 
asmenį; 3) žadėjimą už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų. Bet kurios 
nurodytų draudžiamų veikų atlikimas yra Seimo rinkimų įstatymo 5–1 
straipsnio pažeidimas ir gali būti vadinamas rinkėjų papirkimu šio straipsnio 
prasme. Atsakovas nurodo, kad Seimo rinkimų įstatymo 5–1 straipsnio 
pažeidimus galima būtų priskirti prie administracinių nusižengimų tiek pagal 
atsakomybės taikymo subjektus, tiek pagal pažeidimų pobūdį ir taikomas 
sankcijas. Pareiškėjui už šio straipsnio pažeidimą buvo pritaikyta nuobauda 
– paskelbimas apie nustatytą papirkimo faktą Vyriausiosios rinkimų 
komisijos internetinėje svetainėje. Kitokių nuobaudų pareiškėjui pritaikyta 
nebuvo. Taikant tokio pobūdžio teisinę atsakomybę, nebūtina taikyti 
baudžiamosios atsakomybės įrodymų vertinimo kriterijų. Atsakovas nurodo, 
kad pareiškėjas neneigia, jog jis laikraštyje „Šeškinės balsas“ kvietė rinkėjus 
į nemokamus renginius, į kuriuos reikėjo registruotis telefonu arba užsukant 
į pareiškėjo, kaip asmens, numatomo kelti kandidatu į Seimo narius, štabą, 
o užsiregistravusiems asmenims būdavo suteikiamos nemokamos kelionės 
arba teikiamos nemokamos vaišės (sidras, alus ir užkandžiai prie alaus). 
Tuo tarpu tokia nemokama paslauga gali būti laikoma draudžiama dovana, 
kuria buvo skatinami rinkėjai balsuoti už konkretų asmenį. Todėl pareiškėjo 
elgesys, leidęs suprasti rinkėjams, kad minėtos dovanos yra teikiamos asmens, 
numatomo kelti kandidatu į Seimo narius, buvo neleistinas. Atsakovas nurodo, 
kad pareiškėjo teiginiai, jog už renginius apmokėjo ne jis, o kitas asmuo, 
šiuo atveju nėra reikšmingi. Jeigu kito asmens atliekamas apmokėjimas už 
renginius pašalintų kandidato ar asmens, numatomo kelti kandidatu į Seimo 
narius, atsakomybę, tuomet kandidatas ar asmuo, numatomas kelti kandidatu 
į Seimo narius, susitaręs, kad už įvairias jo teikiamas nemokamas dovanas 
apmokėtų kitas asmuo, galėtų lengvai išvengti atsakomybės ir tai padarytų 
Seimo rinkimų įstatymo 5–1 straipsnio taikymą praktiškai neįmanomu.

Pareiškėjas ir jos atstovas prašė skundą tenkinti jame išdėstytais 
motyvais.

Atsakovo atstovai prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais motyvais.
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Teisėjų kolegija

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

Skundas atmestinas.
Vyriausioje rinkimų komisijoje 2008 m. rugpjūčio 21 d. buvo gautas 

R. Š. skundas, kad Bernardas Šatkovskis, kaip būsimas kandidatas į Seimą, 
nemokamai dalina rinkėjams alų ir užkandžius (b. l. 17). Šį skundą ištyrusi 
Vyriausiosios rinkimų komisijos narių darbo grupė 2008 m. spalio 2 d. 
pateikė išvadą, kad Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos narys Bernardas 
Šatkovskis, organizuodamas renginius kavinėje „Agotos gryčia“ š. m. rugpjūčio 
14, 16, 18, 20–24 dienomis ir dalyvaudamas rugpjūčio 14 d. kavinėje „Agotos 
gryčia“ vykusiame renginyje, kurio metu susirinkusieji buvo vaišinami alumi, 
sidru, užkandžiais prie alaus ir buvo surengta viktorina, kurios laimėtojai gavo 
marškinėlius, krepšinio kamuolį, simbolinį šampano butelį bei šakotį, pažeidė 
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnyje numatytą 
draudimą papirkti rinkėjus ir rinkėjų teisę turinčius asmenis (b. l. 12–15). 
Darbo grupės narys Julius Jasaitis dėl šios išvados pateikė atskirą nuomonę 
(b. l. 16). Vyriausioji rinkimų komisija 2008 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. 152 
nusprendė pritarti 2008 m. spalio 2 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo 
grupės pateiktai tyrimo „Tyrimo dėl Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos 
nario Bernardo Šatkovskio kvietimo stebėti varžybas kavinėje „Agotos gryčia“ 
ir vaišinimo alumi ir sidru“ išvadai (b. l. 11).

Iš pareiškėjo paaiškinimo, pateikto Vyriausiajai rinkimų komisijai (b. 
l. 26), skundo (b. l. 1–2) bei pareiškėjo paaiškinimo teismo posėdžio metu 
matyti, kad jis iš esmės neginčija Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo 
grupės išvadoje nustatytų faktinių aplinkybių, tačiau nurodo, kad renginių 
metu jis neišleido nė vieno cento, susitikimu metu buvo diskutuojama apie 
rajono rinkėjų problemas ir ieškoma jų sprendimų būdų, tačiau nebuvo 
agituojama už jį ar už kokią nors partiją.

Pagal Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalį, Seimo nariai renkami remiantis 
visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu. Konstitucijos 
55 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Seimo narių rinkimų tvarką nustato 
įstatymas.

Konstitucinis Teismas, aiškindamas šių konstitucinių nuostatų prasmę, 
yra nurodęs, kad įstatymų leidėjas pagal Konstituciją turi pareigą įstatymu 
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nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų, kad rinkėjai balsuotų 
asmeniškai ir slaptai, kad balsavimo metu nebūtų galima paveikti rinkėjų valios 
ir jos kontroliuoti. Ypač neleistina, kad rinkimų fi nansavimas būtų neskaidrus 
ar nekontroliuojamas, kad rinkimų kampanijoje būtų naudojamos tokios 
rinkimų technologijos, kurios prieštarauja moralei, teisingumui, visuomenės 
darnai. Pabrėžtina ir tai, kad pagal Konstituciją jokiais motyvais negali būti 
pateisinamas rinkėjų balsų tiesioginis ar netiesioginis pirkimas, taip pat tokia 
rinkimų kampanijos praktika, kai rinkėjai yra dovanomis ar kitokiu atlyginimu 
skatinami dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir/arba balsuoti už arba 
prieš vieną ar kitą kandidatą. Tai tolygu rinkėjų papirkinėjimui, reiškiančiam, 
kad iš Lietuvos Respublikos piliečių atimama teisė laisvai, patiems pareikšti 
savo tikrąją valią Seimo rinkimuose, o iš Tautos – teisė išsirinkti tokią Tautos 
atstovybę, kuri reikštų jos tikrąją aukščiausią suverenią galią (Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. lapkričio 5 d. išvada).

Seimo rinkimo įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, prasidėjus 
Seimo rinkimų politinei kampanijai, t. y. nuo Seimo rinkimų datos paskelbimo 
iki šio įstatymo nustatyto rinkimų agitacijos kampanijos laikotarpio pabaigos, 
taip pat rinkimų dieną draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų 
balsus, dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją ar rinkimų teisę 
turintį asmenį dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už 
arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą 
arba kandidatų sąrašą, taip pat žadėti už balsavimą atsilyginti rinkėjams po 
rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų ar 
kandidatų arba asmenų, kuriuos numatoma kelti kandidatais, ir taip trukdyti 
piliečiams įgyvendinti rinkimų teisę.

Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalis numato tokias rinkėjų 
papirkinėjimo formas: tiesioginis rinkėjų balsų pirkimas; netiesioginis 
rinkėjų balsų pirkimas; tiesioginis ar netiesioginis rinkėjo ar rinkimų teisę 
turinčio asmens skatinimas dovanomis ar kitokiu atlyginimu dalyvauti arba 
nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį, 
kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą arba kandidatų sąrašą.

Laikraštyje „Šeškinės balsas“ (2008 m. rugpjūčio 11–25 d. Nr.1) 
išspausdintame pareiškėjo parašytame straipsnyje „Tu būsi išgirstas“ 
pareiškėjas viešai pareiškė, jog jis nusprendė eiti į Seimą, kaip Šeškinės 
rinkimų apygardos atstovas (b. l. 39–40). Nors Seimo rinkimų įstatyme nėra 
apibrėžta „asmens, kurį numatoma kelti kandidatu“ sąvoka, tačiau, teisėjų 
kolegijos nuomone, pareiškėjas viešai pareikšdamas apie savo ketinimus 
kandidatuoti į Seimą tapo asmeniu, kurį numatoma kelti kandidatu.
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Teisėjų kolegija pažymi, kad Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 
1 dalyje yra numatytas draudimas ne tik tiesiogiai pirkti rinkėjų balsus ar 
tiesiogiai dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją ar rinkimų teisę 
turintį asmenį dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už 
arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą 
arba kandidatų sąrašą, tačiau ši dalis taip pat draudžia ir netiesioginį rinkėjų 
balsų pirkimą bei netiesioginį rinkėjo ar rinkimų teisę turinčio asmens 
skatinimas dovanomis ar kitokiu atlyginimu dalyvauti arba nedalyvauti 
rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį 
numatoma kelti kandidatu, kandidatą arba kandidatų sąrašą. 

Todėl teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjas, būdamas asmeniu, kurį 
numatoma kelti kandidatu, savo vardu kviesdamas rinkėjus į nemokamus 
renginius kavinėje „Agotos gryčia“ bei nemokamas išvykas, dalyvaudamas 
renginyje, kurio metu susirinkusieji buvo nemokamai vaišinami alumi, sidru ir 
užkandžiais bei buvo surengta viktorina, kurios laimėtojai gavo marškinėlius, 
krepšinio kamuolį, simbolinį šampano butelį bei šakotį, netiesiogiai 
dovanomis bei kitokiu atlyginimu skatino rinkėjus dalyvauti rinkimuose ir 
už jį balsuoti. Kadangi šiuo atveju yra nustatyta, jog rinkėjai ar rinkimų teisę 
turintys asmenys dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už 
arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą 
arba kandidatų sąrašą buvo skatinami dovanomis ar kitokiu atlyginimu 
netiesiogiai, todėl ta aplinkybė, kad pareiškėjas nemokėjo už vaišes alumi, 
sidru bei užkandžiais bei renginių organizavimą, o tai padarė kitas asmuo, 
šios bylos kontekste neturi jokios reikšmės kvalifi kuojant pareiškėjo veiksmus. 
Todėl atsakovas pagrįstai nusprendė, kad pareiškėjas pažeidė Seimo rinkimų 
įstatymo 51 straipsnyje nustatytą draudimą papirkinėti rinkėjus. 

Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad rinkėjų ir 
rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimo faktus tiria ir vertina Vyriausioji 
rinkimų komisija jos nustatyta tvarka.

Vyriausioji rinkimų komisija 2008 m. birželio 26 d. sprendimu yra 
patvirtinusi „Rinkėjų ir rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimo faktų tyrimo 
ir vertinimo tvarką“. Nenustatyta, kad priimant skundžiamą sprendimą, buvo 
padaryta esminių šios tvarkos pažeidimų. 

Kadangi skundžiamas sprendimas neprieštarauja Seimo rinkimų 
įstatymo 51 straipsnio nuostatoms, jį priėmė kompetentingas administravimo 
subjektas, jį priimant pagrindinės procedūros nebuvo pažeistos, todėl naikinti 
skundžiamą sprendimą nėra pagrindo (Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 89 straipsnis).
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Dėl to skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 88 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjo Bernardo Šatkovskio skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Sprendimas neskundžiamas.

3.5.2. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos teisės tvarkyti duomenis apie 

kandidatus neribotą laiką

Asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas tik tais atvejais, kai duomenys renkami 
konkrečiam, aiškiam ir teisėtam tikslui įgyvendinti (Asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatymo 3 str. 1 d. 1 p. ir 2 p.). Be to, duomenys turi būti saugomi 
tokiu būdu, jog duomenų subjektų tapatybes būtų galima nustatyti ne ilgiau, 
nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo surinkti arba po 
to tvarkomi (Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 str. 1 d. 5 p.). 
Analogiška nuostata pakartota ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 
4 straipsnyje, kuris numato, kad duomenys turi būti tvarkomi ne ilgiau, nei tai 
būtina siekiamam tikslui įgyvendinti.

Asmens duomenis rinkimų tikslais tvarko Vyriausioji rinkimų komisija. Vyriausioji 
rinkimų komisija yra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatyta nuolatinė 
aukščiausioji rinkimų ir referendumų organizavimo bei vykdymo valstybės 
institucija (Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 2 str.). Vienas iš pagrindinių 
komisijos uždavinių – užtikrinti demokratiškų rinkimų procedūras. Todėl šio tikslo 
įgyvendinimui jai reikalingi ypatingi įgaliojimai, inter alia asmens duomenų 
tvarkymo srityje. Duomenys apie kandidatus skelbiami siekiant informuoti 
rinkėjus. Tinkamas rinkėjų informavimas – prielaida užtikrinti legitimius ir 
teisėtus rinkimus. Be to, išsamūs duomenys skatina rinkėjų pasitikėjimą ne 
tik atskirų kandidatų atžvilgiu, bet ir atstovaujamųjų institucijų formavimo 
tvarka: rinkėjai gali susipažinti su duomenimis, kaip buvo organizuojami praėję 
rinkimai, kokie asmenys kėlė savo kandidatūras, lyginti duomenis ir apsispręsti 
ne vien dėl priimtinų kandidatų, bet ir dėl to, ar jie pasitiki rinkimų organizavimo 
procedūromis ir ar juose apskritai dalyvaus. Todėl tam tikro archyvo apie 
rinkimus suformavimas ir asmens duomenų atskleidimas gali būti pateisinamas 



268

I. Administracinių teismų praktika

teisėto tikslo – skatinti rinkėjų pasitikėjimą atstovaujamųjų institucijų formavimo 
tvarka – įgyvendinimu. Be to, atsižvelgiant į tai, jog įstatyme suteikta daug 
laisvių duomenų subjektui, kaip antai, žinoti apie savo duomenų tvarkymą, 
susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, nesutikti su savo 
asmens duomenų tvarkymu, taip pat į įstatyme suteiktas Valstybinei duomenų 
apsaugos inspekcijai teises tikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, 
duomenų subjekto teisė į privataus gyvenimo apsaugą nėra ribojama tokia 
apimtimi, kuri ją paneigtų ar ribotų daugiau negu būtina.

Administracinė byla Nr. A502-1973/2008
Procesinio sprendimo kategorija 25

 
S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 

2008 m. gruodžio 5 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės 
(kolegijos pirmininkė), 
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovams Z. V., J. J.,
atsakovo atstovėms D. V., V. M.,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 
apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. 
sausio 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos 
Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos skundą atsakovui Valstybinei 
duomenų apsaugos inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo 
atlikti veiksmus.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Pareiškėjas Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau 
– ir VRK; pareiškėjas; apeliantas) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos 
administracinį teismą prašydamas:
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1) panaikinti atsakovo Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 
(toliau – ir Inspekcija; atsakovas) 2007 m. rugsėjo 7 d. sprendimą Nr. 2R-
2095(2.6) „Dėl atsisakymo išduoti leidimą“ (toliau – ir sprendimas Nr. 2R-
2095(2.6));

2) įpareigoti atsakovą išduoti VRK leidimą tvarkyti asmens duomenis.
Skunde pareiškėjas nurodė, kad, vadovaujantis nusistovėjusia praktika, 

VRK, kuri pagal Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 
įstatymo (toliau – ir VRK įstatymas) 3 straipsnio 1 dalies 1 punktą 
organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos Seimo ir kitus rinkimus, prieš 
kiekvienus iš jų kreipiasi į Inspekciją su panešimu dėl išankstinės patikros. 
Pažymėjo, kad VRK 2007 m. liepos 3 d. raštu Nr. 2-500(1.5) informavo 
Inspekciją apie ketinimą, 2007 m. spalio 10 d. organizuojant rinkimus į 
Seimą vienmandatėje Dzūkijos rinkimų apygardoje Nr. 69, tvarkyti ypatingus 
asmens duomenis ir viešų duomenų rinkmenas automatiniu būdu bei pridėjo 
VRK 2007 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 272 patvirtintas Asmens duomenų 
tvarkymo taisykles (toliau – ir Taisyklės). Inspekcija, vadovaudamasi 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau 
– ir Įstatymas) 26 straipsnio ir Inspekcijos direktoriaus 2006 m. vasario 2 d. 
įsakymu Nr. 1T-6 patvirtintų Išankstinės patikros atlikimo taisyklių (toliau 
– ir Patikros taisyklės) 10 punktu, priėmė ginčijamą sprendimą Nr. 2R-
2095(2.6), kuriuo atsisakė VRK išduoti leidimą tvarkyti asmens duomenis.

 Paaiškino, kad Įstatymo 4 straipsnis nustato, jog asmens duomenys 
tvarkomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Pažymėjo, 
kad Inspekcija sprendimu Nr. 2R-2095(2.6) nurodė VRK nustatyti asmens 
duomenų skelbimo internete terminą ir apie jį pranešti Inspekcijai.

Rėmėsi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo (toliau – ir 
Seimo rinkimų įstatymas) 93 straipsnio 3 dalimi, kurioje numatyta, jog VRK 
ne vėliau kaip per 4 mėnesius po galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo 
perduoda valstybės archyvui neterminuotai saugoti rinkimų apylinkių ir 
rinkimų apygardų balsų skaičiavimo protokolus, VRK posėdžių protokolus 
bei sprendimus ir rinkimų dokumentų pavyzdžių komplektą.

Nurodė, kad VRK yra nustačiusi asmens duomenų tvarkymo terminus 
ir apie tai yra tinkamai informavusi Inspekciją. Atkreipė dėmesį į tai, jog 
Inspekcija nėra konstatavusi, kad VRK patvirtintos Taisyklės yra neteisėtos 
ar pažeidžia įstatymų reikalavimus, jos taip pat nebuvo nuginčytos (teisme) 
ar pripažintos negaliojančiomis. Taigi Inspekcija, motyvuodama ginčijamą 
sprendimą Nr. 2R-2095(2.6), turėtų nesiremti argumentais dėl minėtų 
taisyklių.
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Teigė, kad Inspekcija ir VRK skirtingai supranta asmens duomenų 
apie kandidatus skelbimo VRK interneto svetainėje tikslus. Vertino, kad 
Inspekcija asmens duomenų tvarkymo tikslus traktuoja pernelyg siaurai, t. 
y. preziumuoja, jog šie asmens duomenys tvarkomi ir skelbiami internete tik 
rinkimų organizavimo ir vykdymo tikslais, o pasibaigus rinkimams reikalauja 
tokius asmens duomenis išimti iš interneto svetainės. VRK nuomone, asmens 
duomenų tvarkymo ir skelbimo tikslas – rinkimų skaidrumo užtikrinimas 
ir visuomenės informavimas. Laikėsi pozicijos, kad vieną kartą paviešinus 
tokius asmens duomenis (apie tai kandidatai yra informuojami ir duoda savo 
sutikimą), išnykta tikslas tuos asmens duomenis išimti, nes taip sumažėtų 
rinkimų skaidrumas ir pablogėtų visuomenės informavimas apie kandidatus, 
dalyvavusius rinkimuose, t. y. būtų sunaikintas savotiškas enciklopedinio 
pobūdžio žinynas (informacijos šaltinis), be to, tokie asmens duomenys 
išlieka kituose (ne tokiuose patogiuose) šaltiniuose (ofi cialioje spaudoje, 
dienraščiuose, VRK leidžiamuose specialiuose elektroniniuose ir spaudos 
leidiniuose). Nurodė, jog taip tik būtų pablogintas informacijos naudotojų 
darbas, informacijos prieinamumas. Pabrėžė, kad niekas negali užtikrinti, 
jog kitose interneto svetainėse nebus skelbiamos VRK paskelbtų asmens 
duomenų kopijos ar informacija su nuoroda į VRK, kaip šių duomenų šaltinį. 
Akcentavo, jog už tokius veiksmus, t. y. viešos informacijos platinimą nėra 
numatyta jokios teisinės atsakomybės. Tvirtino, kad draudimas VRK neribotą 
laiką skelbti internete informaciją apie kandidatus, palyginus su kitais 
visuomenės informavimo šaltiniais, diskriminuoja VRK.

Pažymėjo, kad Taisyklėse asmens duomenų skelbimo terminas buvo 
nustatytas atsižvelgus į duomenų tvarkymo tikslus (Įstatymo 3 straipsnio 1 
dalis, 4 straipsnis ir 11 straipsnio 2 dalis), VRK uždavinius ir visuomenės, t. 
y. viešąjį interesą (VRK įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 2 dalies 13 
punktas).

Nurodė, kad kandidatai, dalyvaudami rinkimuose, dalyvauja valstybės 
viešajame gyvenime ir yra vieši asmenys, todėl ir duomenys apie juos yra 
vieši, kurie, pasibaigus konkretiems rinkimams, negali tapti slapti. Pabrėžė, jog 
vieši asmenys negali tikėtis privatumo viešojo gyvenimo srityse. Be to, dalies 
asmens duomenų, pavyzdžiui, apie partinę priklausomybę, išsilavinimą ir 
pomėgius, pateikimas nėra privalomas. Atkreipė dėmesį į tai, kad pasibaigus 
kandidatų dalyvavimui viešajame valstybės gyvenime, kiti (nauji) duomenys 
apie tokius asmenis nerenkami ir neskelbiami, tačiau faktas, kad šie asmenys 
buvo vieši asmenys, neišnyksta, dėl ko neatsiranda ir pagrindas panaikinti 
viešą informaciją apie juos.
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Laikėsi pozicijos, kad tuo atveju, jeigu tokie asmens duomenys nebūtų 
skelbiami, būtų pažeidžiamas visuotinių, lygių, skaidrių ir demokratinių 
rinkimų principas. Teigė, kad pasibaigus rinkimų kampanijai, tokių asmens 
duomenų išėmimas iš VRK interneto svetainės neatitiktų VRK, kaip viešos 
ir skaidrios rinkimų organizavimo institucijos, paskirties ir pobūdžio, būtų 
niekaip nepateisinamas ir neatitiktų kitų demokratinių valstybių praktikos. 
Vertino, kad, paskelbus asmens duomenis internete ir laikant juos svetainėje 
fi ksuotą laikotarpį, kaip to reikalauja Inspekcija (pavyzdžiui, skelbiant 
duomenis tik 4 mėnesius po ofi cialių rinkimų rezultatų paskelbimo), būtų 
realizuotas tik dalies visuomenės teisėtas interesas gauti duomenis apie 
rinkimų rezultatus ir kandidatus, dalyvavusius rinkimuose, o išėmus tokius 
duomenis iš VRK svetainės pasibaigus fi ksuotam terminui, likusi visuomenės 
dalis netektų galimybės susipažinti su tokia informacija. Taigi pranašumą 
įgytų tie asmenys, kurie suskubo su tokiais duomenimis susipažinti, ypač 
tie, kurie spėjo tokius duomenis nusikopijuoti, nepaisant to, kokiais tikslais 
tai padarė: mokslinių tyrimų, visuomenės informavimo ar dėl to, kad tuos 
duomenis po to skelbtų savo šaltiniuose, kurių nekontroliuoja VRK. Be to, 
rinkimų įstatymai įpareigoja VRK po ofi cialaus rinkimų rezultatų paskelbimo 
išleisti ofi cialius leidinius (knygas), kuriuose skelbiama analogiška informacija, 
t. y. duomenys. Tokie asmens duomenys, kaip ir kiti VRK sprendimai, taip 
pat ofi cialiai skelbiami ir „Valstybės žiniose“ ar jų priede „Informaciniai 
pranešimai“. Įstatymų nustatyta tvarka tam tikrose laikmenose ofi cialiai 
paskelbti asmens duomenys, esantys viešuosiuose bibliografi niuose fonduose 
ir netgi internete, kur skelbiami visi dokumentai, ofi cialiai paskelbti „Valstybės 
žiniose“, tampa prieinami gana ilgą laikotarpį. Taigi jeigu tokie duomenys 
prieinami kitose laikmenose, t. y. knygose, laikraščiuose ar internete, tai 
nėra jokio teisinio pagrindo ir tikslo tuos duomenis išimti iš VRK interneto 
svetainės.

Pažymėjo, kad Inspekcija sprendimo Nr. 2R-2095(2.6) motyvuojamojoje 
dalyje daro nuorodą į Patikros taisyklių 7 punktą, tačiau konkrečiai 
nekonstatuoja, kad, VRK skelbiant asmens duomenis apie kandidatus neribotą 
laiką, būtų pažeidžiamos jų teisės ir teisėti interesai, t. y. teisė į privatų 
gyvenimą, nors Įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatytas tikslas yra ginti 
žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumą.

Nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.23 
straipsnio 1 dalis įtvirtina asmens privataus gyvenimo neliečiamumą, išskyrus 
tuos atvejus, kai tokia informacija skelbiama asmens sutikimu. Akcentavo, 
kad kandidatuojantis asmuo siekia valstybei ir visuomenei reikšmingų 
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pareigų ir, pateikdamas VRK duomenis apie save (turto deklaracijos išrašą, 
autobiografi ją, anketą), žino, supranta ir sutinka, kad jie būtų paviešinti ir 
prieinami visiems ne tik internete, bet ir visose kitose informacijos skleidimo 
priemonėse – įvairiomis tokios informacijos pateikimo formomis. Padarė 
išvadą, kad VRK, skelbdama tokią informaciją rinkimų tikslais neribotą laiką, 
nepažeidžia kandidato teisių ir teisėtų interesų. Tvirtino, jog dėl to Inspekcijos 
sprendimas Nr. 2R-2095(2.6) yra nepagrįstas ir neteisėtas, neatitinkantis nei 
Įstatymo ir VRK įstatymo, nei kitų įstatymų nuostatų.

Atsakovas Inspekcija atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su 
skundu nesutinka, ir prašė jį atmesti.

Atsiliepime atsakovas pažymėjo, kad, vadovaujantis Įstatymo 3 
straipsnio 1 dalies 1 punktu, asmens duomenys turi būti renkami apibrėžtais 
ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš renkant asmens duomenis ir paskui 
tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais, o to paties įstatymo 4 straipsnyje 
nustatyta, kad asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų 
tvarkymo tikslai, o kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, 
jie turi būti sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi 
būti perduoti valstybiniams archyvams. Taigi, atsižvelgęs į pirmiau minėtas 
nuostatas, duomenų valdytojas, prieš pradedamas tvarkyti asmens duomenis, 
privalo apibrėžti asmens duomenų tvarkymo tikslus bei, atsižvelgęs į šiuos 
tikslus, nustatyti konkretų asmens duomenų tvarkymo laikotarpį.

Nurodė, kad VRK 2007 m. liepos 3 d. raštu Nr. 2-500(1.5) pateikė 
Inspekcijai pranešimą dėl išankstinės patikros ir duomenų tvarkymo 
automatiniu būdu (toliau – ir Pranešimas), kurio 2.1 punktu nurodė asmens 
duomenų tvarkymo tikslą – asmens duomenų tvarkymas organizuojant ir 
vykdant rinkimus į Seimą vienmandatėje Dzūkijos rinkimų apygardoje Nr. 69. 
Rėmėsi Seimo rinkimų įstatymo 93 straipsnio, reglamentuojančio galutinių 
rinkimų rezultatų nustatymą ir paskelbimą, nuostatomis ir padarė išvadą, 
kad rinkimų į Seimą, šiuo atveju – rinkimų į Seimą vienmandatėje Dzūkijos 
rinkimų apygardoje Nr. 69 – organizavimas ir vykdymas nėra neribotą 
laiką vykstantis procesas. Be to, VRK, minėtame Pranešime nurodydama, 
kad duomenys apie kandidatus ir rinkimų rezultatus yra skelbiami nuolat, 
nenustatė asmens duomenų tvarkymo termino, o įtvirtino neterminuotą 
asmens duomenų tvarkymą. Tvirtino, kad dėl minėtos priežasties Taisyklių 25.1 
punkte nustatytas kandidatų pareiškinių dokumentų, kuriuose vadovaujantis 
Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsniu, asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu 
į Seimo narius, privalo nurodyti savo asmens duomenis, skelbimas interneto 
svetainėje neribotą laiką neatitinka Įstatymo 4 straipsnio reikalavimų.



273

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje

Pažymėjo, kad VRK kreipėsi į Inspekciją dėl išankstinės patikros atlikimo, 
kuri atliekama vadovaujantis Patikros taisyklėmis. Nurodė, kad, vadovaujantis 
minėtų taisyklių 8 punktu, atliekant išankstinę patikrą, nagrinėjama duomenų 
valdytojo pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija ir įvertinama, ar ši 
informacija išsamiai apibūdina asmens duomenų tvarkymo tikslą, veiksmus bei 
priemones ir ar numatytos priemonės gali užtikrinti tinkamą asmens duomenų 
apsaugą. Nurodė, kad VRK Pranešimo 2.1. ir 2.2 punktuose nurodė asmens 
duomenų tvarkymo tikslą ir asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą 
(Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 2 dalies 1 punktas, 11 straipsnis, VRK 
įstatymo 3 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 56 straipsnis, 
Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio 2–5 dalys, 38 straipsnio 2–5 dalys, 39, 44, 
45 ir 98 straipsniai). Teigė, kad jokie teisės aktai nenumato VRK teisės vienu 
tikslu, t. y. rinkimų organizavimo tikslu surinktus asmens duomenis panaudoti 
kitais tikslais, o asmens duomenų naudojimas kitais tikslais, nei tie, kuriais 
asmens duomenys buvo surinkti, prieštarauja Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 
punkte įtvirtintam asmens duomenų tvarkymo principui.

Nukreipė į Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 2 
straipsnio 60 dalį, pagal kurią viešasis asmuo yra valstybės politikas, teisėjas, 
valstybės ar savivaldybės pareigūnas, politinės partijos ir (ar) asociacijos 
vadovas, kuris dėl einamų pareigų arba savo darbo pobūdžio nuolat dalyvauja 
valstybinėje ar visuomeninėje veikloje, arba kitas asmuo, jeigu jis turi viešojo 
administravimo įgaliojimus ar administruoja viešųjų paslaugų teikimą arba 
jeigu jo nuolatinė veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams. Laikėsi pozicijos, 
kad asmuo, pareiškęs norą būti kandidatu, atsisako dalies privatumo, tačiau, 
paskelbus galutinius rinkimų rezultatus ir kandidatui netapus Seimo nariu, 
jis praranda kandidato, o tuo pačiu – ir viešo asmens, statusą. Taigi tokiu 
būdu dingsta ir tikslas tokius asmens duomenis skelbti viešai. Be to, VRK nei 
Inspekcijai, nei teismui nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių subjekto 
sutikimą dėl jo asmens duomenų skelbimo VRK interneto svetainėje neribotą 
laiką. Pažymėjo, kad tuo atveju, jeigu tretieji asmenys rinktų asmens duomenis 
iš VRK interneto svetainės ir toliau tvarkytų savo interneto svetainėje, tokiam 
asmens duomenų tvarkymui būtų taikomas Įstatymas, nes asmens duomenų 
tvarkymas internete yra asmens duomenų tvarkymas automatiniu būdu, 
patenkantis į šio įstatymo reguliavimo sritį. Be to, tretiesiems asmenims, 
tvarkantiems iš VRK svetainės gautus asmens duomenis nesilaikant Įstatymo 
reikalavimų, kiltų administracinė atsakomybė. 

Atkreipė dėmesį į tai, kad Inspekcija nėra nurodžiusi VRK rinkimų 
metu surinktus asmens duomenis po galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo 
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visai sunaikinti, todėl tai neapribotų pareiškėjo teisės tokius asmens duomenis 
teikti teisinį pagrindą turintiems tretiesiems asmenims, o tuo pačiu – nebūtų 
pažeidžiamas ir visuotinių, lygių, skaidrių ir demokratinių rinkimų principas. 
Pažymėjo, kad Inspekcija nėra kompetentinga vykdyti asmens duomenų 
tvarkymo visuomenės informavimo tikslais priežiūrą ir kontrolę.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. sausio 14 d. 
sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog byloje buvo nustatyta, kad 
VRK, organizuodama 2007 m. spalio 7 d. rinkimus į Seimą vienmandatėje 
Dzūkijos rinkimų apygardoje Nr. 69, Inspekcijai pateikė Pranešimą, kurio 1 
ir 2.1 punktuose nurodoma, kad ypatingų asmens duomenų tvarkymo bei 
viešų duomenų rinkmenų tvarkymo automatiniu būdu tikslas – rinkimų į 
Seimą vienmandatėje Dzūkijos rinkimų apygardoje Nr. 69 organizavimas 
ir vykdymas (kandidato atitikimo Seimo rinkimų įstatymo reikalavimams 
tikrinimas, rinkėjų informavimas apie kandidatus), o 6 punkte pažymima, 
kad tvarkomų asmens duomenų saugojimo tvarka, terminai, sunaikinimo 
būdai ir (ar) tvarka nustatyti VRK patvirtintose Taisyklėse. Sprendimu Nr. 
2R-2095(2.6) Inspekcija nusprendė VRK neišduoti leidimo atlikti asmens 
duomenų, dėl kurių pateiktas Pranešimas, tvarkymo veiksmų. 

Nukreipė į Taisyklių 6 ir 25.1 punktus. Rėmėsi Įstatymo 1 straipsnio 1 
ir 2 dalimis, 2 straipsnio 4 dalimi, 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 4 straipsniu, 
Seimo rinkimų įstatymo 93 straipsnio 3 dalimi ir, atsižvelgęs į Pranešime 
nurodytus asmenų (kandidatų) duomenų tvarkymo tikslus, padarė išvadą, 
kad kandidatų į Seimo narius asmens duomenų tvarkymo tikslai yra 
pasiekiami baigus rinkimų procedūras, t. y. paskelbus galutinius rinkimų 
rezultatus, todėl tolimesnis šių duomenų tvarkymas galimas tik asmeniui 
aiškiai išreiškus sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis (Įstatymo 2 straipsnio 
11 dalis), o tuo atveju, jeigu asmuo tokio sutikimo neišreiškia, vadovaujantis 
Įstatymo 4 straipsnio nuostatomis, jo asmens duomenys turi būti sunaikinami 
ar įstatymų nustatyta tvarka perduodami valstybiniams archyvams. 
Konstatavo, jog, Taisyklių 25.1 punkte nenustačius tikslaus asmens duomenų 
saugojimo termino, yra pažeidžiami Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto 
ir 4 straipsnių reikalavimai, įpareigojantys asmens duomenis tvarkyti tik 
apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir šiuos duomenis sunaikinti pasiekus numatytus 
tikslus. Vertino, kad tolimesnio asmens duomenų tvarkymo neribotą laiką 
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negalima pagrįsti ir visuomenės informavimo bei rinkimų skaidrumo 
užtikrinimo būtinybe, kaip teigia pareiškėjas, nes asmens duomenis ketinama 
tvarkyti rinkimų organizavimo bei vykdymo tikslais ir šie tikslai pasiekiami 
tam tikru laiku.

Rėmėsi Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 60 dalimi ir 
pažymėjo, kad kandidatas į Seimo narius tampa viešu asmeniu, jeigu laimi 
rinkimus, tačiau kandidatu buvusio asmens neišrinkimas į Seimo narius 
bei kandidato statuso praradimas asmenį daro neviešu. Nurodė, kad VRK 
teiginiai, jog kandidatų į Seimo narius asmens duomenis paviešinus rinkimų 
metu, t. y. kandidatams esant viešiems asmenims, jų vėlesnis neskelbimas yra 
netikslingas, nepagrįsti teisės aktų normomis, todėl negali būti pripažįstami 
pateisinančiais šių asmenų asmens duomenų tvarkymą neribotą laiką.

Konstatavo, kad sprendimas Nr. 2R-2095(2.6) yra pagrįstas ir teisėtas, 
todėl jį naikinti, įpareigojant atsakovą išduoti VRK leidimą tvarkyti asmens 
duomenis, nėra pagrindo.

III.

Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2008 m. sausio 14 d. sprendimą ir priimti naują 
sprendimą.

Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
1. Teigia, jog nei Inspekcija, nei pirmosios instancijos teismas apskritai 

nenagrinėjo klausimų dėl Pranešime nurodytų kitų institucijų teikiamų 
asmens duomenų tvarkymo teisėtumo, tačiau ginčijamu Inspekcijos 
sprendimu, kurį pirmosios instancijos teismas paliko galioti, buvo uždrausta 
atlikti visus Pranešime nurodytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, 
todėl laikytina, kad pirmosios instancijos teismas išsprendė klausimus, kurie 
nebuvo išnagrinėti pirmosios instancijos teismo posėdyje ir dėl kurių nebuvo 
ginčo, t. y. šiurkščiai pažeidė procesinės teisės reikalavimus.

2. Laikosi pozicijos, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis 
proporcingumo principu, turėjo išspręsti koliziją tarp Konstitucijos 22 
straipsnio 1 dalimi ir 25 straipsnio 3 dalimi saugomų gėrių. 

3. Nurodo, kad nors VRK Pranešime nenurodė išankstinės patikros 
atlikimo pagrindo, Inspekcija sprendime Nr. 2R-2095(2.6) rėmėsi Įstatymo 26 
straipsniu, reglamentuojančiu išankstinės patikros atvejus. Laikosi pozicijos, 
kad nagrinėjamu atveju Įstatymo 26 straipsnio 1 dalis netaikytina, nes 
duomenų valdytojas, t. y. VRK renka asmens duomenis ne savo iniciatyva, 
o jų pateikimo tvarka yra nustatyta teisės aktuose. Mano, jog kyla pagrįstų 
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abejonių, ar Inspekcija turi teisę išankstinės patikros tvarka tikrinti VRK 
Taisyklių 25.1 teisėtumą ir ar Inspekcija sprendimu Nr. 2R-2095(2.6) neviršijo 
jai nustatytos kompetencijos.

4. Tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčą, 
nesivadovavo Įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtu asmens duomenų tvarkymo 
veiksmų sąvokų turiniu, dėl ko buvo iškraipyta jų prasmė. Atkreipia dėmesį 
į tai, kad minėtame įstatyme apskritai nevartojama sąvoka „asmens duomenų 
skelbimas“.

5. Teigia, jog pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog 
Taisyklių 25.1 punktas nenustato tikslių asmens duomenų saugojimo terminų, 
nes „neribotas laikas” visiškai aiškiai apibrėžia duomenų saugojimo trukmę. 
Atkreipia dėmesį į tai, jog VRK įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 13 punktas 
inter alia nustato, kad VRK skelbia informaciją apie rinkimuose dalyvavusius 
kandidatus, taigi, įstatyme nėra nustatytas kandidatų asmens duomenų 
skelbimo terminas.

6. Laikosi pozicijos, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 
konstatavo, kad Pranešime yra nurodytas asmens duomenų tvarkymo tikslas 
ir kad jis pasiekiamas pabaigus rinkimų procedūras.

7. Nurodo, kad VRK veikla organizuojant ir vykdant rinkimus yra 
nuolatinio pobūdžio, todėl ir Taisyklių veikimas yra neterminuotas, nes yra 
skirtas ne tik minėtiems rinkimams į Seimą vienmandatėje Dzūkijos rinkimų 
apygardoje Nr. 69.

8. Atkreipia dėmesį į tai, jog Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje yra 
nustatyta, kad VRK pagal pareiškinius dokumentus sudaryta ir interneto 
tinklalapyje paskelbta informacija apie kandidatus po rinkimų paskelbimo gali 
būti keičiama, kai taisomos kalbos klaidos ar internete pateikta informacija 
skiriasi nuo pateiktos pareiškiniuose dokumentuose. Taigi darytina išvada, 
kad asmens duomenų tvarkymo (skelbimo) tikslai nesietini su rinkimų 
procedūrų pasibaigimu.

9. Mano, kad sprendimas Nr. 2R-2095(2.6) yra nelogiškas ir tuo aspektu, 
kad Inspekcija neįpareigojo VRK panaikinti (pakeisti) Taisyklių 25.1 punkto 
nuostatų bei neuždraudė VRK interneto svetainėje skelbti visų kitų anksčiau 
Lietuvoje įvykusių rinkimų kandidatų asmens duomenų.

10. Atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis Seimo rinkimų įstatymo 97 
straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų 88 
straipsniu, laisvą Seimo nario ar savivaldybės tarybos nario vietą nustatyta 
tvarka užima kandidatas iš porinkiminio kandidatų sąrašo, kas reiškia, 
jog iki naujų rinkimų rezultatų nustatymo bet kuris tokiame sąraše esantis 
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asmuo gali gauti Seimo nario ar savivaldybės tarybos nario mandatą, taigi 
VRK interneto svetainėje paskelbti asmens duomenys apie kandidatą yra 
reikšmingi viešų ir skaidrių rinkimų vykdymui.

11. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismo išvada, kad neišrinkto ir 
kandidato statusą praradusio bei tapusio neviešu asmeniu asmens duomenų 
skelbimas VRK interneto svetainėje neribotą laiką negali būti pateisinamas, 
nes siekiama apsaugoti jo privatų gyvenimą, nėra argumentuota.

Kiti pareiškėjo apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai yra analogiški 
pareiškėjo skundo pirmosios instancijos teismui argumentams.

Atsakovas Inspekcija atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą nurodo, 
kad su apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo pirmosios instancijos teismo 
sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

Atsiliepime atsakovas teigia, kad pareiškėjas nenurodė nei vieno 
procesinės teisės pažeidimo, dėl kurio galėjo būti neteisingai išspręsta byla. 
Pažymi, kad Įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog asmens duomenų 
tvarkymas yra bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas, taigi 
tuo atveju, jeigu numatytam tikslui pasiekti yra būtini keli asmens duomenų 
tvarkymo veiksmai, asmens duomenų tvarkymu yra laikomas visas atliekamų 
veiksmų rinkinys, o Inspekcija, atlikdama išankstinę patikrą Įstatymo 26 
straipsnyje nustatytais pagrindais, vertina viso asmens duomenų tvarkymo 
veiksmų rinkinio teisėtumą bei išduoda leidimą (arba atsisako jį išduoti) 
atlikti visus asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Laikosi nuomonės, kad 
pirmosios instancijos teismas argumentuotai pasisakė dėl visų pareiškėjo 
reikalavimų ir, vertindamas sprendimo Nr. 2R-2095(2.6) teisėtumą ir 
pagrįstumą, teisingai nustatė ginčo dalyką. Akcentuoja, jog skundžiamo 
pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvų nepriimtinumas negali būti 
laikomas procesinės teisės pažeidimu.

Nurodo, kad neterminuotas konkretaus asmens duomenų tvarkymas 
gali būti pagrįstas tik tuo atveju, kai asmens duomenų tvarkymo tikslo, 
kuriuo buvo surinkti jo asmens duomenys, neįmanoma pasiekti per ribotą 
laikotarpį. Vertina, jog VRK teiginys, kad jos atliekamo asmens duomenų 
tvarkymo tikslai yra apibrėžti rinkimų bei VRK įstatymuose ir sietini su 
nuolatine VRK veikla, prieštarauja Įstatymo 3 straipsnio nuostatai, kad tikslai, 
kuriais ketinama tvarkyti asmens duomenis, turi būti teisėti ir apibrėžti. 
Atkreipia dėmesį į tai, kad institucijos veiklos tikslai nėra tapatūs asmens 
duomenų tvarkymo tikslams. Teigia, kad pareiškėjo teiginys, jog išankstinė 
patikra buvo atlikta nesant Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
pagrindų, yra nepagrįstas. Akcentuoja, jog, prieš pateikdama Pranešimą, pati 
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VRK nusprendė, kad yra pagrindas atlikti išankstinę patikrą, nes Inspekcija 
jokio raginimo pateikti tokį pranešimą VRK nebuvo pateikusi. Pažymi, kad 
nagrinėjamu atveju buvo pagrindas taikyti 26 straipsnio 1 dalies 2 punktą, nes 
rinkimų įstatymai apibrėžia ne asmens duomenų teikimo, o gavimo tvarką, 
tačiau jokie teisės aktai nenustato konkrečios ir detalios asmens duomenų 
teikimo iš VRK tretiesiems asmenims tvarkos, todėl tokiam asmens duomenų 
tvarkymui yra privaloma išankstinė patikra. Nesutinka su VRK teiginiu, kad 
Pranešime nebuvo nurodytas išankstinės patikros atlikimo pagrindas, nes jis 
buvo nurodytas Pranešimo 1.1 ir 1.2 punktuose (ypatingų asmens duomenų 
ir viešų duomenų rinkmenų tvarkymas automatiniu būdu). Traktuoja, 
kad, kaip matyti iš Seimo rinkimų įstatymo 93 straipsnio 3 dalies, rinkimų 
organizavimo ir vykdymo tikslas yra pasiekiamas paskelbus galutinius 
rinkimų rezultatus, todėl VRK, įvykdžiusi minėtoje nuostatoje nustatytą 
pareigą perduoti atitinkamus dokumentus valstybės archyvui, nebetenka 
teisės toliau tvarkyti, be kita ko, ir skelbti iš šių dokumentų surinktų asmens 
duomenų. Remiasi Įstatymo 24 straipsniu bei Patikros taisyklėmis ir pabrėžia, 
kad Inspekcija ne tik galėjo, bet ir privalėjo vertinti VRK kartu su Pranešimu 
pateiktas Taisykles. Pažymi, kad Įstatymo 26 straipsnis nenumato Inspekcijos 
teisės, atliekant išankstinę patikrą, surašyti nurodymus dėl jau vykdomo 
ar planuojamo asmens duomenų tvarkymo. Akcentuoja, jog VRK niekada 
nebuvo leista atlikti tokius kandidatų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, 
dėl kurių vyksta nagrinėjamas ginčas.

Teisėjų kolegija

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

Apeliacinis skundas tenkintinas.
Vyriausioji rinkimų komisija skundė Valstybinės duomenų apsaugos 

inspekcijos 2007 m. rugsėjo 7 d. sprendimą Nr. 2R-2095(2.6) „Dėl atsisakymo 
išduoti leidimą“, kuriuo atsisakyta išduoti leidimą tvarkyti kandidatų į Seimą 
vienmandatėje Dzūkijos rinkimų apygardoje Nr. 69 duomenis dėl to, jog VRK 
išankstinės patikros pranešime nurodė, jog duomenys apie kandidatus bus 
skelbiami interneto svetainėje neribotą laiką.

Klostantis įvairialypiams visuomeniniams santykiams privati 
informacija neišvengiamai perduodama tretiesiems asmenims, valstybės 
institucijoms ar privatiems subjektams. Tačiau tai nereiškia, kad savanoriškai 
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perduota informacija praranda apsaugą. Duomenys turi būti tvarkomi, 
gerbiant žmogaus teises ir laisves, ypač privatumo teisę, bei siekiant išlaikyti 
susijusių interesų pusiausvyrą.

Nagrinėjamu atveju, sprendžiant, ar Valstybinės duomenų apsaugos 
inspekcijos sprendimas pagrįstas ir teisėtas, aktualūs du aspektai: pirma, ar 
Vyriausioji rinkimų komisija turi kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos 
inspekciją, siekdama kaupti ir internete paskelbti informaciją apie kandidatus, 
kurie dalyvauja Seimo rinkimuose; antra, jeigu VRK privalo gauti leidimą 
tvarkyti asmens, kandidato į Seimo narius, duomenis, ar Valstybinė duomenų 
apsaugos inspekcija pagrįstai atsisakė išduoti leidimą tvarkyti minėtus 
duomenis.

Dėl VRK pareigos pranešti apie duomenų tvarkymą rinkimų tikslais

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 
25 straipsnis nustato, kad asmens duomenys gali būti tvarkomi automatiniu 
būdu tik, kai duomenų valdytojas arba jo atstovas Vyriausybės nustatyta 
tvarka praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Tačiau toks pranešimas nėra būtinas, jeigu duomenų tvarkymas patenka 
į Įstatymo 25 straipsnyje numatytų išimčių taikymo sritį. Pranešimas apie 
duomenų tvarkymą nėra būtinas, jeigu asmens duomenys tvarkomi vidaus 
administravimo tikslais (Įstatymo 25 str. 1 p.). Nagrinėjamu atveju VRK 
duomenys skelbiami internete, prieinami be apribojimų kiekvienam interneto 
vartotojui, todėl ši išimtis susiklosčiusioje situacijoje netaikoma. Įstatymo 
25 straipsnio 2 punktas taip pat numato pranešimo išimtis, jeigu duomenis 
tvarko asociacijos, ne pelno organizacijos, kiek tai susiję su organizacijos 
nariais. Pranešimas nėra būtinas ir tais atvejais, kai asmens duomenys 
tvarkomi visuomenės informavimo priemonėse (Įstatymo 8 str.), asmens 
sveikatos tikslais (Įstatymo 10 str.) ar Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 
nustatyta tvarka (Įstatymo 25 str. 5 p.). Duomenų tvarkymas rinkimų tikslais 
nepatenka į nė vienos išvardintos išimties taikymo sritį, todėl pranešimas 
apie kandidatų į Seimo narius duomenų tvarkymą automatiniu būdu, 
vadovaujantis Įstatymo 25 straipsniu, yra privalomas. 

Kaip vieną iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos priimto 
sprendimo negaliojimų pagrindų VRK nurodo tai, kad Inspekcija nepagrįstai 
rėmėsi išankstinę patikrą reglamentuojančiomis taisyklėmis. Aiškinant teisinį 
reglamentavimą šios administracinės bylos kontekste, svarbu nustatyti sąlygas, 
kurioms esant turi būti atliekama išankstinė patikra. 
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Išankstinės patikros atvejus numato Įstatymo 26 straipsnio 1 dalis. 
Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad Valstybinė duomenų 
apsaugos inspekcija atlieka išankstinę patikrą, kai duomenų valdytojas 
automatiniu būdu ketina tvarkyti ypatingus asmens duomenis, išskyrus 
šių duomenų tvarkymą vidaus administravimo tikslais arba šio Įstatymo 
10 straipsnyje ir 5 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktuose nustatytais atvejais. 
Išanalizavus šią nuostatą, matyti, kad išankstinė patikra atliekama, jeigu 
duomenys yra tvarkomi, jie tvarkomi automatiniu būdu, tvarkomi ypatingi 
asmens duomenys ir nėra pagrindo taikyti šioje nuostatoje numatytų išimčių. 

Įstatymo 2 straipsnio 4 dalis nustato, kad duomenų tvarkymas – bet 
kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, 
kaupimas, saugojimas, klasifi kavimas, grupavimas, jungimas, keitimas 
(papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) 
aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas 
arba veiksmų rinkinys. VRK duomenis kaupia, saugo, paskelbia ir kt., kas 
akivaizdžiai patenka į minėtoje nuostatoje numatytus tvarkymo veiksmus. 

Įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad duomenų tvarkymas 
automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies 
atliekami automatinėmis priemonėmis. Tai reiškia, kad tokių veiksmų atlikimas 
nereikalauja didelių žmogiškų pastangų ir yra atliekamas naudojant tokias 
priemones kaip kompiuteriai, video stebėjimo kameros ir pan. VRK duomenis 
tvarko naudodamasi informacinėmis technologijomis, t. y. automatiniu būdu.

Įstatymo 2 straipsnio 9 dalis nustato, kad ypatingi asmens duomenys 
– tai duomenys, susiję su fi zinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, 
religiniais, fi losofi niais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, 
sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą. 
Interneto svetainėje pateikiami duomenys apie kandidato tautybę, informacija 
apie asmens teistumą, politinę priklausomybę – šie duomenys pripažįstami 
ypatingais asmens duomenimis.

Minėta, jog duomenys tvarkomi, skelbiami internete, yra prieinami 
ne vien pačiai VRK, bet ir tretiesiems asmenims, todėl išimtis, susijusi su 
duomenų tvarkymu tik vidaus administravimo tikslais, netaikytina. Duomenų 
tvarkymas rinkimų tikslais akivaizdžiai nepatenka ir į išimčių taikymo 
sritį Įstatymo 10 straipsnio, kuris numato duomenų tvarkymą sveikatos 
apsaugos tikslais, bei Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies, susijusios su draudimu 
tvarkyti ypatingus asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai būtina užkirsti 
kelią nusikalstamoms veikoms arba jie yra reikalingi bylai nagrinėti teisme, 
pagrindu.
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Atsižvelgus į paminėtą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad VRK veiksmai, 
tvarkant kandidatų į Seimo narius duomenis ir skelbiant juos internete, 
atitinka Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą atvejį, kada 
atliekama išankstinė patikra.

VRK apeliaciniame skunde taip pat teigė, kad išankstinė patikra nėra 
būtina Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu dėl to, kad ji nerenka 
duomenų savo iniciatyva, o asmens duomenys gaunami iš duomenų subjekto. 
Tačiau, atsižvelgus į 26 straipsnio 2 dalyje numatytą duomenų tvarkytojo 
pareigą gauti leidimą tvarkyti asmens duomenis, matyti, kad įstatymo 
leidėjas išankstinės patikros nesiejo su aplinkybe, ar duomenų tvarkytojas 
renka duomenis savo iniciatyva, ar juos pateikia duomenų subjektas. VRK 
tvarko, t. y. renka, saugo, kaupia, skelbia duomenis apie kandidatus, ir tai yra 
pakankamas pagrindas tikrinti, ar šie duomenys, ypač kalbant apie ypatingus 
asmens duomenis, bus tvarkomi teisėtai ir teisingai. 

Įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje imperatyviai nustatyta, kad duomenų 
tvarkymo veiksmai gali būti atliekami tik gavus Valstybinės duomenų 
apsaugos inspekcijos leidimą. Taigi įstatymų leidėjas, nustatydamas, jog 
išankstinė patikra yra būtina, kai tvarkomi ypatingi asmens duomenys, 
siekia apsaugoti, užkirsti kelią iš esmės nepagrįstam duomenų, kuriuos 
atskleidus padidėtų rizika, jog asmens teisės ir laisvės gali būti pažeistos, 
tvarkymui. Šiame kontekste paminėtina, kad nuostatos, susijusios su 
pranešimu apie duomenų tvarkymą ir leidimo išdavimu, buvo įtvirtintos 
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (2003 m. sausio 21 d. redakcija), 
siekiant įgyvendinti 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo. Direktyvos 18 straipsnis suteikia valstybėms 
narėms, įgyvendinančioms Direktyvą, nustatyti supaprastintą pranešimo 
apie duomenų tvarkymą tvarką. Tačiau Lietuvos įstatymų leidėjas ypatingų 
duomenų tvarkymui, kaip išskirtinei vertybei, nustatė sustiprintą apsaugą, t. 
y. prevenciją, o ne tik pažeistų teisių gynimą ex post. Dėl šios priežasties bei 
atsižvelgusi į Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytas sąlygas, 
teisėjų kolegija sprendžia, kad išankstinė patikra yra būtina ir tais atvejais, kai 
duomenys tvarkomi rinkimų tikslais, o apeliacinio skundo argumentas, jog 
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, priimdama ginčijamą sprendimą, 
viršijo jai suteiktą kompetenciją, atmestinas kaip nepagrįstas.

VRK taip pat nurodė, kad kreipėsi į Valstybinė duomenų apsaugos 
inspekciją Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Tačiau 
išankstinė patikra šiuo pagrindu atliekama tik tais atvejais, kai duomenų 
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valdytojas automatiniu būdu ketina tvarkyti viešas duomenų rinkmenas, jei 
įstatymuose ar kituose teisės aktuose neapibrėžta duomenų teikimo tvarka. 
Nagrinėjamu atveju duomenų, susijusių su rinkimais, teikimą, kaip teisingai 
nurodo apeliantas, reglamentuoja Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnis, 
numatantis, kokius dokumentus turi pateikti kandidatas, Seimo rinkimų 
įstatymo 44 ir 98 straipsniai. Duomenų, susijusių su rinkimais, teikimą taip 
pat nustato 2007 m. birželio 29 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu 
Nr. 272 patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos 
Vyriausiojoje rinkimų komisijoje taisyklės (toliau – ir Taisyklės). 

Nustačius, kad išankstinė patikra buvo būtina Įstatymo 26 straipsnio 1 
dalies 1 punkto pagrindu, toliau svarstytina, ar Valstybinė duomenų apsaugos 
inspekcija teisėtai atsisakė VRK išduoti leidimą tvarkyti asmens duomenis.

Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atsisakymo leisti tvarkyti 
asmens duomenis pagrįstumo

Atsisakymas išduoti leidimą tvarkyti asmens duomenis yra pagrįstas, 
jei asmens duomenų tvarkymas pažeidžia vieną ar kelis Asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus bendruosius principus: 
duomenys turi būti tikslūs, renkami aiškiam ir teisėtam tikslui, savo apimtimi 
neviršijantys tikslų, kuriems jie renkami, ir saugomi tiek, kiek reikalinga 
nurodytiems tikslams pasiekti.

Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte įvirtintas reikalavimas, jog 
duomenys turi būti tikslūs ir, jei būtina, nuolat atnaujinami. Įstatymo 11 
straipsnio 2 dalyje nustatyta klaidų ištaisymo procedūra, kai duomenys 
tvarkomi rinkimų tikslais. Vyriausiosios rinkimų komisijos pagal kandidatų 
ar jų atstovų pateiktus pareiškinius ir kitus dokumentus sudaryta ir interneto 
tinklapyje paskelbta informacija apie kandidatus, taip pat kandidatų gautus 
balsus, rinkimų, referendumo komisijų narių, stebėtojų, atstovų, iniciatyvinių 
grupių narių sąrašai po rinkimų, referendumo rezultatų paskelbimo, taip pat 
politinės kampanijos aukotojų sąrašai po jų paskelbimo gali būti keičiami, 
kai taisomos kalbos klaidos ar informacija interneto tinklapyje skiriasi nuo 
informacijos, teisės aktų nustatytu laiku pateiktos pareiškiniuose ir kituose 
dokumentuose. Duomenų, kad VRK tvarkomi duomenys yra netikslūs, 
nenustatyta.

Kaip minėta, duomenų tvarkymas yra teisėtas tik tais atvejais, kai 
duomenys renkami konkrečiam, aiškiam ir teisėtam tikslui įgyvendinti 
(Įstatymo 3 str. 1 d. 1 p. ir 2 p.). Vyriausioji rinkimų komisija asmens 
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duomenis tvarko rinkimų tikslais. VRK teigė, kad tuo atveju, jeigu tokie 
asmens duomenys nebūtų skelbiami, būtų pažeidžiamas visuotinių, lygių, 
skaidrių ir demokratinių rinkimų principas. Pažymėjo, kad pasibaigus rinkimų 
kampanijai, tokių asmens duomenų išėmimas iš VRK interneto svetainės 
neatitiktų VRK, kaip viešos ir skaidrios rinkimų organizavimo institucijos, 
paskirties ir pobūdžio. Teisėjų kolegijos nuomone, VRK nurodyti duomenų 
tvarkymo tikslai yra pakankamai konkrečiai apibrėžti, aiškūs ir teisėti.

Nustačius, kad duomenis VRK renka aiškiam ir teisėtam tikslui, 
vertintina, ar renkami duomenys yra pakankami ir savo apimtimi 
neviršijantys tikslų, kuriems jie renkami ir (arba) vėliau tvarkomi (Įstatymo 
3 str. 1 d. 4 p.). Interneto tinklapyje skelbiama visa aktuali rinkėjams 
informacija, kuri padėtų suformuoti nuomonę apie priimtiną kandidatą, 
išanalizavus kandidato biografi ją, turto ir privačių interesų deklaracijas. Be 
to, Įstatyme numatytas skelbiamų duomenų ribojimas: interneto tinklapyje 
negali būti skelbiami kandidatų ir kitų asmenų asmens kodai, pilietybę ar 
asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų numeriai, tikslus gyvenamosios 
vietos adresas (gatvė, namo, buto numeris) (Įstatymo 11 str. 2 d.). Teisėjų 
kolegija vertina, kad skelbiami duomenys yra adekvatūs siekiamiems tikslams.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija atsisakė išduoti leidimą 
tvarkyti duomenis, iš esmės remdamasi Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 5 
punkto pagrindu, numatančiu, kad duomenys turi būti saugomi tokiu būdu, 
kad duomenų subjektų tapatybes būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra 
reikalinga tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo surinkti arba po to tvarkomi. 
Analogiška nuostata pakartota ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 
4 straipsnyje, kuris numato, kad duomenys turi būti tvarkomi ne ilgiau, nei 
tai būtina siekiamam tikslui įgyvendinti. Pažymėtina, kad VRK Taisyklių 25.1 
punkte numatyta, jog kandidatų pareiškiniai dokumentai skelbiami VRK 
svetainėje neribotą laiką, jeigu įstatyme nėra nustatyta kitaip.

Minėta, kad VRK duomenų tvarkymo tikslas – informuoti rinkėjus, 
siekiančius pasinaudoti aktyviąja rinkimų teise. Neabejotina, kad duomenys 
apie kandidatus į Seimo narius reikalingi vykstant rinkiminei agitacijai. 
Informacija apie kandidatavusius ir laimėjusius Seimo nario mandatą 
asmenis, taip pat asmenis, kurie nebuvo išrinkti, vis dar neginčytinai aktuali 
rinkimų rezultatų skaičiavimo ir paskelbimo metu. Seimo nariams prisiekus, 
rinkėjas turi pagrįstą interesą žinoti, kas atstovauja jo interesams. Šią poziciją 
patvirtina ir Įstatymo 11 straipsnio 2 dalis, kurioje numatyta, kaip ištaisomos 
klaidos ir netikslumai internete po rinkimų rezultatų paskelbimo. Be to, 
išrinkto Seimo nario kadencijos metu išlieka teorinė galimybė kandidatams, 
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kurie nepateko į Seimą, užimti laisvą Seimo nario vietą. Atsižvelgusi į 
išdėstytą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad duomenys apie kandidatavusius ir 
laimėjusius Seimo rinkimus asmenis rinkėjams išlieka aktualūs nuo asmens 
apsisprendimo kandidatuoti į Seimo nario vietą iki kadencijos pabaigos. 
Tačiau svarstytina, ar minėtinų duomenų publikavimas yra toks pat svarbus 
rinkėjų informavimui, kai baigiasi išrinktų Seimo narių kadencija, ir šie 
duomenys turėtų būti publikuojami neribotą laiką.

Viena vertus, laiko tarpsnis, numatytas pasirengimui rinkimams, tiek 
kandidatams pateikiant anketoje reikalaujamus duomenis, tiek rinkėjams 
susipažįstant su informacija, yra pakankamas atitinkamiems sprendimams 
priimti. Pažymėtina, kad interneto paieškos sistemos informaciją apie 
kandidatus pateikia nebūtinai paieškos raktinius žodžius susiejus su 
informacijos apie rinkimus paieška.

Kita vertus, neribotas pareikštinių dokumentų apie kandidatus 
skelbimas galėtų būti pateisinamas rinkimų, kaip piliečių dalyvavimo valdant 
valstybę formos, svarba. Konstitucinis Teismas, pabrėždamas atstovaujamųjų 
institucijų rinkimų svarbą, ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinėje 
demokratijoje politinių atstovaujamųjų institucijų formavimui yra keliami 
ypatingi reikalavimai. Šios institucijos negali būti formuojamos tokiu 
būdu, kad kiltų abejonių dėl jų legitimumo, teisėtumo, inter alia dėl to, ar 
renkant asmenis į politines atstovaujamąsias institucijas nebuvo pažeisti 
demokratinės teisinės valstybės principai. Priešingu atveju būtų pakirstas 
žmonių pasitikėjimas atstovaujamąja demokratija, valstybės institucijomis, 
pačia valstybe. Demokratiški rinkimai yra svarbi piliečių dalyvavimo valdant 
valstybę forma, kartu ir būtinas valstybės politinių atstovaujamųjų institucijų 
formavimo elementas. Rinkimai negali būti laikomi demokratiškais, o jų 
rezultatai – legitimiais ir teisėtais, jeigu jie vyksta paminant Konstitucijoje 
įtvirtintus demokratinių rinkimų principus, pažeidžiant demokratines 
rinkimų procedūras (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 18 d. nutarimas, 
2004 m. lapkričio 5 d. išvada, 2008 m. spalio 1 d. nutarimas).

Vyriausioji rinkimų komisija yra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 
numatyta nuolatinė aukščiausioji rinkimų ir referendumų organizavimo bei 
vykdymo valstybės institucija (Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 
2 str.). Vienas iš pagrindinių komisijos uždavinių – užtikrinti demokratiškų 
rinkimų procedūras. Todėl šio tikslo įgyvendinimui jai reikalingi ypatingi 
įgaliojimai, inter alia asmens duomenų tvarkymo srityje. 

Duomenys apie kandidatus skelbiami siekiant, kaip minėta, informuoti 
rinkėjus. Tinkamas rinkėjų informavimas – prielaida užtikrinti legitimius ir 
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teisėtus rinkimus. Be to, išsamūs duomenys skatina rinkėjų pasitikėjimą ne 
tik atskirų kandidatų atžvilgiu, bet ir atstovaujamųjų institucijų formavimo 
tvarka: rinkėjai gali susipažinti su duomenimis, kaip buvo organizuojami 
praėję rinkimai, kokie asmenys kėlė savo kandidatūras, lyginti duomenis ir 
apsispręsti ne vien dėl priimtinų kandidatų, bet ir dėl to, ar jie pasitiki rinkimų 
organizavimo procedūromis ir ar juose apskritai dalyvaus. Todėl tam tikro 
archyvo apie rinkimus suformavimas ir asmens duomenų atskleidimas gali 
būti pateisinamas teisėto tikslo – skatinti rinkėjų pasitikėjimą atstovaujamųjų 
institucijų formavimo tvarka – įgyvendinimu.

Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad atsižvelgiant į tai, jog įstatyme 
suteikta daug laisvių duomenų subjektui, kaip antai, žinoti apie savo duomenų 
tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, 
taip pat nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, taip pat į įstatyme 
suteiktas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai teises tikrinti asmens 
duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų subjekto teisė į privataus gyvenimo 
apsaugą nėra ribojama tokia apimtimi, kuri ją paneigtų ar ribotų daugiau 
negu būtina. 

Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje taip pat skiria 
duomenis, kurie gali pažeisti privatų asmens gyvenimą ir kurie, nors ir 
saugotini, tačiau jų atskleidimas neigiamai asmens privataus gyvenimo 
nepaveikia. Byloje nėra pateikta duomenų, kad kandidatavę asmenys būtų 
skundęsi nepagrįstu jų privatumo pažeidimu. Pažymėtina, kad Europos 
Žmogaus Teisių Teismas, vertindamas balansą tarp tikslų, kurių siekiama 
paviešinus atitinkamus duomenis, ir teisės į privataus gyvenimo apsaugą, 
taip pat remiasi pagrįstų privatumo lūkesčių kriterijumi (angl. „reasonable 
expectation of privacy“) (žr. pvz., P. G. ir J. H. prieš Jungtinę Karalystę, Halford 
prieš Jungtinę Karalystę). Asmenys, pateikę pareikštinius dokumentus, 
sąmoningai prisiima atsakomybę ir pasekmes, susijusias su duomenų 
atskleidimu, norėdami pasinaudoti pasyviąja rinkimų teise, tačiau tik įvertinus 
visas reikšmingas aplinkybes ir pasekmes, kurias patiria asmuo, kurio 
duomenys yra paviešinami, galima nuspręsti, ar jo teisė į privataus gyvenimo 
apsaugą pagrįstai ribojama ir ar išlaikoma susijusių interesų pusiausvyra.

Teismo posėdžio metu VRK atstovai tvirtino, kad neišdavus leidimo 
duomenys ir toliau buvo tvarkomi, nes tai būtina, siekiant organizuoti 
rinkimus. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad ne visi duomenys apie kandidatus 
gali būti skelbiami siekiant organizuoti rinkimus. Pvz., Seimo rinkimų 
įstatymas expressis verbis nenumato, jog būtina pateikti duomenis apie šeiminę 
padėtį, tačiau tokios informacijos paskelbimas gali būti pateisinamas siekiu 
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informuoti rinkėją. Tačiau vertinimas, ar surenkami ir skelbiami tik tokie 
duomenys, kurie yra būtini konkrečių tikslų rinkimų metu įgyvendinimui, 
yra būtinas kiekvienu atveju, netgi pripažįstant, kad Seimo rinkimai yra 
ypatinga vertybė demokratinėje visuomenėje ir juos reglamentuoja lex 
specialis – Seimo rinkimų įstatymas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad VRK 
priėmus sprendimą tvarkyti ypatingus duomenis, kurių tvarkymas, įvertinus 
visas reikšmingas aplinkybes, nėra būtinas siekiamiems tikslams įgyvendinti, 
šie duomenys neturėtų būti publikuojami, t. y. Valstybinės duomenų apsaugos 
inspekcijos pagrįstai nurodyti asmens duomenų apsaugos pažeidimai turėtų 
būti pašalinti.

Atsižvelgus į tai, kad informacijos apie Seimo narius paskelbimu 
siekiama teisėtų tikslų – skatinti rinkėjų pasitikėjimą atstovaujamųjų 
institucijų formavimo tvarka, užtikrinti, kad rinkimų procedūros būtų teisėtos 
ir skaidrios, į tai, kad šių tikslų įgyvendinimas yra svarbus ne tik konkrečių 
rinkimų metu, į tai, kad nenustatyta, kaip VRK duomenų tvarkymas pažeidžia 
asmens teises į privataus gyvenimo apsaugą, teisėjų kolegija konstatuoja, 
kad duomenys apie rinkimus gali būti skelbiami neribotą laiką. Atitinkamai, 
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2007 m. rugsėjo 7 d. sprendimas 
Nr. 2R-2095(2.6) atsisakyti išduoti leidimą tvarkyti asmens duomenis dėl 
to, jog numatyta asmens duomenis skelbti neribotą laiką, yra nepagrįstas ir 
naikintinas.

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

n u s p r e n d ž i a :

Pareiškėjo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 
apeliacinį skundą patenkinti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 14 d. 
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2007 m. rugsėjo 7 d. 
sprendimą Nr. 2R-2095(2.6) „Dėl atsisakymo išduoti leidimą“ panaikinti.

Sprendimas neskundžiamas.



287

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje

3.5.3. Dėl galimo valstybės tarnautojo interesų konfl ikto priimant ar 

dalyvaujant priimant (svarstant) sprendimus, susijusius su buvusia 

darboviete

Dėl nusišalinimo, esant viešųjų ir privačių interesų konfl iktui

Sistemiškai analizuojant Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatymo 6, 18, 19 ir 20 straipsnių nuostatas, darytina išvada, kad interesų konfl iktas 
kyla ne tik asmeniui išėjus iš valstybės tarnybos į privatų sektorių, bet ir atvirkščiai, 
t. y. įstatymų leidėjas daro prielaidą, kad pakeitus darbovietę, 12 mėnesių asmuo 
laikomas turintis sąsajų su ankstesniąja darbo vieta.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 straipsnio 
2 dalyje yra numatyta nusišalinimo pareiga, o ne susilaikymas nuo balsavimo. 
Įstatymų leidėjas nustatė, kad suinteresuoto asmens dalyvavimas svarstyme 
gali turėti įtakos teisingų sprendimų priėmimui. Dalyvavimas posėdyje svarstant 
klausimą ir nepranešimas kitiems šiame svarstyme dalyvavusiems asmenims 
apie esamą interesų konfl iktą pažeidžia įstatymo reikalavimus, nepriklausomai 
nuo to, kad asmuo susilaikė nuo balsavimo.

Administracinė byla Nr. A756-1945/2008
Procesinio sprendimo kategorija 19

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 
2008 m. spalio 9 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų: Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas) 
ir Vaidos Urmonaitės (pranešėja), 
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, 
dalyvaujant pareiškėjui A. Š.,
atsakovo atstovui Juozui Sinkevičiui, 

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo A. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2008 m. vasario 22 d. sprendimo administracinėje 
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byloje pagal pareiškėjo A. Š. skundą atsakovui Vyriausiajai tarnybinės etikos 
komisijai dėl sprendimo panaikinimo. 

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė :
I.

Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vyriausiosios 
tarnybinės etikos komisijos (toliau – ir Komisija, VTEK) 2007 m. spalio 4 d. 
sprendimą Nr. KS-66. Nurodė, kad skundžiamu sprendimu pareiškėjas, kaip 
buvęs UAB „Eika“ direktoriaus pavaduotojas, pripažintas neįvykdęs Viešųjų 
ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 2 
punkto (prievolės vengti interesų konfl ikto) ir 11 straipsnio 1 dalies (pareigos 
nusišalinti) nuostatų, nenusišalindamas ir dalyvaudamas 2007 m. rugsėjo 
12 d. vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl UAB 
„Eika“ statomų pastatų aukštų skaičiaus. Pareiškėjo teigimu, jis 2007 m. 
balandžio 30 d. nutraukė darbo santykius su buvusia darboviete UAB „Eika“, 
todėl dabar su šia bendrove jo nesieja nei darbo santykiai, nei turtiniai ar 
neturtiniai interesai. Pradėjęs darbą valstybės tarnyboje ir nustatyta tvarka 
deklaravęs savo privačius interesus, kaip galimo interesų konfl ikto šaltinį, 
pareiškėjas nurodė savo buvusią darbovietę UAB „Eika“. Tačiau įstatyme nėra 
nuostatos apie tai, kad buvusi darbovietė turėtų būti laikoma galimo interesų 
konfl ikto šaltiniu, taip pat nėra turtinių ar neturtinių interesų apibrėžimo, 
kuris kokia nors forma galėtų būti pritaikytas pareiškėjo santykiams su 
buvusia darboviete UAB „Eika“. 2007 m. rugsėjo 12 d. pareiškėjas dalyvavo 
miesto tarybos posėdyje pateikiant klausimą, kurį prašė nagrinėti buvusi jo 
darbovietė – bendrovė „Eika“, ir liko salėje, kad būtų išlaikytas kvorumas ir 
tarybos posėdis būtų tęsiamas pagal tarybos darbo reglamentą. Paskelbus 
balsavimą dėl pritarimo klausimo pateikimui, pareiškėjas susilaikė. Po 
šio posėdžio pareiškėjas kreipėsi į Komisiją, kad ši išaiškintų, ar pagrįstai 
pareiškėjas privačių interesų deklaracijoje deklaravo savo buvusią darbovietę 
ir ar būtina ją deklaruoti kaip galimo interesų konfl ikto šaltinį. Tai, kad 
taryboje svarstomi UAB „Eika“ pateikti prašymai, pareiškėjo nuomone, 
nereiškia, kad dėl tokių interesų realizavimo Vilniaus miesto savivaldybėje 
pareiškėjas ar jo artimieji turės kokios nors turtinės ar neturtinės naudos.

Atsakovas Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pareiškėjo skundą 
prašė atmesti. Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas, 
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buvęs UAB „Eika“ direktoriaus pavaduotojas A. Š., nenusišalindamas ir 
dalyvaudamas 2007 m. rugsėjo 12 d. vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje 
svarstant klausimą dėl Vilniaus miesto Priegliaus ir M. Mažvydo gatvių 
sankirtoje esančiame sklype šios bendrovės statomų pastatų aukštų skaičiaus, 
nevykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 
3 straipsnio 2 punkto (prievolės vengti interesų konfl ikto) ir 11 straipsnio 1 
dalies (pareigos nusišalinti) nuostatų. UAB ,,Eika“ Vilniaus mieste vykdo 
stambius statybos projektus ir, dar pareiškėjui nesant savivaldybės taryboje, 
jis dažnai lankydavosi savivaldybėje, kai būdavo svarstomi bendrovės statybų 
klausimai. Bendrovė turi savo privačių interesų savivaldybėje ir pareiškėjas, 
kaip buvęs vienas bendrovės vadovų ir atstovavęs jos privatiems interesams, 
kaip galimo interesų konfl ikto šaltinį privalėjo deklaruoti ir pagrįstai deklaravo 
UAB „Eika“ privačių interesų deklaracijoje. Įstatymas draudžia valstybės 
tarnyboje dirbančiam asmeniui dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant 
sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfl iktą. 
Nors tarybai svarstant bendrovei aktualų jos statomo objekto aukštingumo 
klausimą ir priimant sprendimą pareiškėjas nebalsavo, tačiau savo dalyvavimu 
tarybos posėdyje užtikrino tarybos narių kvorumo buvimą ir bendrovei 
reikiamo sprendimo priėmimą. Taryba bendrovei palankų sprendimą priėmė 
be tam tikrų procedūrų, visuomenei nežinant. Taigi savo dalyvavimu tarybos 
posėdyje pareiškėjas pagrindė abejones dėl interesų konfl ikto buvimo, o tai ir 
sudarė Komisijai pakankamą pagrindą pripažinti pareiškėją pažeidus Viešųjų 
ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 22 d. 
sprendimu pareiškėjo skundą atmetė. 

Teismas nurodė, kad pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo 1 straipsnio 1 ir 2 dalis, asmeniui, dirbančiam 
valstybės tarnyboje, draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant 
sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfl iktą. 
Prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą 
arba pačios procedūros metu asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, privalo 
informuoti savo tiesioginį vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą bei 
asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo 
procedūroje, apie esamą interesų konfl iktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo 
tolesnėje procedūroje. Pareiškėjo deklaracijoje UAB „Eika“ nurodyta kaip 
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galimas interesų konfl ikto šaltinis, tačiau bylos medžiaga nustatyta, kad 
pareiškėjas dalyvavo tarybos posėdyje, svarstant palankaus UAB „Eika“ 
sprendimo projektą ir nenusišalino nuo dalyvavimo procedūroje. Nors 
pareiškėjas nuo balsavimo susilaikė, tačiau jo dalyvavimas posėdyje užtikrino 
kvorumą, kad sprendimo projektas būtų svarstomas. Teismo teigimu, 
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nagrinėjimo dalykas yra valstybės 
tarnyboje dirbančių asmenų elgesys, bet ne jų priimamų sprendimų teisėtumas, 
todėl atmestinas pareiškėjo skundo motyvas, kad jis nedalyvavo balsavime.

Teismas padarė išvadą, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, 
įvertinusi pareiškėjo dalyvavimą tarybos posėdyje, priėmė teisėtą ir pagrįstą 
sprendimą.

III.

 Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo Vilniaus apygardos 
administracinio teismo sprendimą panaikinti. Apeliacinis skundas 
grindžiamas šiais argumentais:

1. UAB ,,Eika“ kaip galimo interesų konfl ikto šaltinį pareiškėjas 
deklaravo suklaidintas pavyzdžio Nr. 11 prie 39–ojo Privačių interesų 
deklaracijų pildymo ir pateikimo taisyklių, kurias Komisija patvirtino 2005 m. 
rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. KS-24, punkto.

2. Teismas neįvertino pareiškėjo argumentų dėl buvusios darbovietės 
kaip galimo interesų konfl ikto šaltinio, netyrė, ar pareiškėjo atveju apskritai 
egzistavo interesų konfl iktas.

Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Vyriausioji tarnybinės etikos 
komisija prašo jį atmesti. Mano, kad teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą 
sprendimą.

Teisėjų kolegija 

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

Apeliacinis skundas atmestinas. 
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymu (toliau – ir Įstatymas) siekiama suderinti valstybinėje 
tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, 
užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama vešiesiems 
interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią atsirasti 
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bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje (1 str.). Siekiant šių uždavinių, Įstatymo 
3 straipsnio 2 dalyje numatyta pareiga asmenims, dirbantiems valstybinėje 
tarnyboje, įstatymų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konfl ikto. 
To paties Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas draudimas asmeniui, 
dirbančiam valstybinėje tarnyboje, dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant 
sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfl iktą. 

Byloje nustatyta, kad pareiškėjas A. Š. – Vilniaus miesto savivaldybės 
mero pavaduotojas – dalyvavo 2007 m. rugsėjo 12 d. vykusiame savivaldybės 
tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl Vilniaus miesto Priegliaus ir M. 
Mažvydo gatvių sankirtoje esančiame sklype UAB „Eika“ statomų pastatų 
aukštų skaičiaus (b. l. 19–23). Šio fakto neneigia ir pats pareiškėjas. Taip pat 
nustatyta, kad prieš pradėdamas dirbti Vilniaus miesto savivaldybės mero 
pavaduotoju, pareiškėjas ėjo UAB „Eika“ direktoriaus pavaduotojo pareigas. 
Dėl šios priežasties atsakovas konstatavo, kad pareiškėjas pažeidė Įstatymo 11 
straipsnio 1 dalyje nustatytą draudimą. Tuo tarpu pareiškėjas teigia, kad jo 
su UAB „Eika“ jokie nei turtiniai, nei neturtiniai interesai nesieja. Be to, jis 
nurodo, kad dėl su UAB „Eika“ susijusio klausimo balsavime liko tik dėl to, 
kad nebūtų sugriautas kvorumas, tačiau nuo balsavimo susilaikė. 

Nagrinėjamu atveju svarbūs du aspektai: ar buvo interesų konfl iktas bei 
ar dalyvavimas balsavime susilaikant atitinka Įstatymo 11 straipsnio 1 dalį. 

Interesų konfl iktas, privatūs interesai yra specialūs teisiniai terminai. 
Interesų konfl iktą Įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje įstatymų leidėjas apibrėžia 
kaip situaciją, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas 
ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, 
ar įvykdyti pavedimą, susijusį ir su jo privačiais interesais. Privatūs interesai 
– kandidato ar asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje (ar jo artimojo 
giminaičio, ar šeimos nario), asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, 
galintis turėti įtakos sprendimams atliekant tarnybines pareigas (Įstatymo 2 
str. 2 d.). Nagrinėjant pareiškėjo ryšius su UAB „Eika“ svarbi faktinė aplinkybė, 
kad anksčiau pareiškėjas yra užėmęs svarbias pareigas bendrovėje – buvo 
direktoriaus pavaduotojas. Posėdžio Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje 
metu pareiškėjas pats papasakojo apie UAB „Eika“ siekius, nurodė, kad klausimas, 
susijęs su bendrovės statomų pastatų aukščiu, dėl kurio vyko balsavimas 2007 
m. rugsėjo 12 d., UAB „Eika“ buvo ruošiamas jau seniai (b. l. 26–28). Vadinasi, 
pareiškėjui einant Vilniaus savivaldybės mero pavaduotojo pareigas, jam vis dar 
žinomi buvusios darbovietės reikalai, be to, pareiškėjas neneigia pats anksčiau 
(iki pradėdamas dirbti savivaldybėje) rūpinęsis šiais klausimais. Sistemiškai 
analizuojant Įstatymo 6, 18–20 straipsnių nuostatas, darytina išvada, kad interesų 



292

I. Administracinių teismų praktika

konfl iktas kyla ne tik asmeniui išėjus iš valstybės tarnybos į privatų sektorių, bet 
ir atvirkščiai, t. y. įstatymų leidėjas daro prielaidą, kad pakeitus darbovietę, 12 
mėnesių asmuo laikomas turintis sąsajų su ankstesniąja darbo vieta. 

Dėl pareiškėjo dalyvavimo posėdyje, bet susilaikymo nuo balsavimo 
konstatuotina, kad Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje yra numatyta nusišalinimo 
pareiga, o ne susilaikymas nuo balsavimo. Įstatymų leidėjas nustatė, kad 
suinteresuoto asmens dalyvavimas svarstyme gali turėti įtakos teisingų 
sprendimų priėmimui. Be to, pažymėtina, kad 2007 m. rugsėjo 12 d. posėdyje 
pareiškėjo dalyvavimas buvo lemiamas veiksnys priimti sprendimą, susijusį 
su UAB „Eika“, t. y. jei pareiškėjas nebūtų dalyvavęs, klausimas apskritai būtų 
likęs nespręstas, todėl palankus sprendimas bendrovei nebūtų buvęs priimtas. 
Todėl šiuo atveju, pats pareiškėjo dalyvavimas posėdyje svarstant minėtą 
klausimą ir nepranešimas kitiems šiame svarstyme dalyvavusiems asmenims 
apie esamą interesų konfl iktą pažeidžia įstatymo reikalavimus, nepriklausomai 
nuo to, kad jis susilaikė nuo balsavimo.

UAB ,,Eika“ kaip galimo interesų konfl ikto šaltinio nedeklaravimas 
A. Š. veiksmų vertinimo Įstatymo aspektu nekeistų. Sprendimo dėl interesų 
konfl ikto priėmimą lemia ne asmens užpildytos deklaracijos duomenys, o 
Komisijos nustatytos faktinės aplinkybės, leidžiančios daryti išvadą, kad 
asmuo dalyvaudamas priimant tam tikrus sprendimus bet kokiu būdu 
gali juos paveikti. Todėl atmestinas pareiškėjo argumentas, kad ginčijamo 
VTEK sprendimo nebūtų buvę, jei jis viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje deklaracijoje nebūtų nurodęs UAB ,,Eika“ kaip galimo 
interesų konfl ikto šaltinio.

Dėl išdėstytų aplinkybių darytina išvada, kad pirmosios instancijos 
teismas teisingai įvertino bylai svarbias aplinkybes, tinkamai pritaikė 
materialiosios teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. 
Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.

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

n u t a r i a : 

Pareiškėjo A. Š. apeliacinį skundą atmesti. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 22 d. 

sprendimą palikti nepakeistą. 
Nutartis neskundžiama.
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3.5.4. Dėl Vyriausybės atstovo pasisakymui skirto laiko ribojimo

Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatyto ribojimo 

Vyriausybės atstovui pasisakyti tik tam tikrais klausimais

Remiantis Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, savivaldybės 
tarybos veiklos tvarką ir formas nustato šis įstatymas ir savivaldybės tarybos 
veiklos reglamentas, o pagal 17 straipsnio 1 punktą savivaldybės taryba tvirtina 
savivaldybės tarybos veiklos reglamentą. Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 
9 dalis įtvirtina principą, jog savivaldybės tarybos posėdžiai yra atviri bei nustato, 
jog posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje pasisakyti kviestiems asmenims, 
o kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims leidžiama pasisakyti savivaldybės 
tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. Taigi savivaldybės tarybos posėdyje 
dalyvaujantys asmenys, kurie nėra savivaldybės tarybos nariais, skiriami į 
kviestus asmenis ir kitus posėdyje dalyvaujančius asmenis.

Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punktas 
įtvirtina Vyriausybės atstovo teisę, vykdant išankstinę savivaldybės kolegialių 
administravimo subjektų teisės aktų projektų kontrolę, dalyvauti savivaldybės 
kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, pranešti 
savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų 
ar Vyriausybės sprendimų. Taigi Vyriausybės atstovas dalyvauja savivaldybės 
posėdžiuose be atskiro kvietimo ir yra priskiriamas prie Vietos savivaldos 
įstatymo 14 straipsnio 9 dalyje numatytų kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų.

Remiantis Vietos savivaldos įstatymu, kiti posėdyje dalyvaujantys asmenys turi 
teisę pasisakyti savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. Vietos 
savivaldos įstatymas suteikia teisę savivaldybės tarybai savo tvirtinamame 
savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyti, kokia tvarka tarybos posėdyje 
gali pasisakyti Vyriausybės atstovas, tame tarpe turi teisę nustatyti pasisakymo 
laiko limitą. Pasisakymo trukmės nustatymas nelaikytinas ribojančiu Vyriausybės 
atstovo įgaliojimų.

Atsižvelgiant į Konstitucijos nuostatą, kad Vyriausybės atstovo įgaliojimus turi 
nustatyti įstatymas, taip pat į tai, kad Vyriausybės atstovo įgaliojimus tiesiogiai 
įtvirtina Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas, Vyriausybės atstovo 
įgaliojimų papildomas reglamentavimas savivaldybės tarybos reglamentu 
vertintinas kaip prieštaraujantis įstatymui, nes joks įstatymas savivaldybių 
taryboms nesuteikia teisės riboti, plėsti ar kitu būdu reglamentuoti Vyriausybės 
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atstovo įgaliojimų turinio. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatos, 
numatančios, jog Vyriausybės atstovas arba jo įgaliotas asmuo gali vertinti tik 
sprendimo projekto atitikimą įstatymams ir kitiems teisės aktams, yra neteisėtos, 
nes savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.

Administracinė byla Nr. A525-1812/2008
Procesinio sprendimo kategorija 35.2, 38

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 
2008 m. lapkričio 6 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas) ir Stasio 
Gudyno (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Indrei Mikaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovas Leonui Alesionkai ir Sigitui Rudokui,
atsakovo atstovei Jurgitai Karčiauskienei,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje apeliacinį 
skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 28 
d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo 
Panevėžio apskrityje prašymą atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės tarybai 
dėl aktų dalių panaikinimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Panevėžio apskrityje (toliau – ir 
Vyriausybės atstovas) prašymu (b. l. 2–4) kreipėsi į Panevėžio apygardos 
administracinį teismą, prašydamas panaikinti Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos (toliau – ir Taryba) veiklos reglamento (toliau – ir Veiklos 
reglamentas), patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. 
birželio 6 d. sprendimu Nr. T1-57, 60 punktą; panaikinti 2007 m. spalio 24 d. 
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Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-195 nauja redakcija 
išdėstytą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 60 punktą.

Pareiškėjas nurodė, kad, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo (toliau – ir Savivaldybių 
administracinės priežiūros įstatymas) 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 
motyvuotu teikimu Nr. 2.1-12T pasiūlė Tarybai panaikinti Veiklos reglamento, 
patvirtinto 2007 m. birželio 6 d. sprendimu, 60 punktą. 2007 m. spalio 
24 d. sprendimu Nr. T1-57 Taryba nusprendė pakeisti Veiklos reglamentą, 
60 punkte pakeičiant skaičių „3“ į skaičių „5“, t. y. numatant, kad Tarybos 
posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti (iki 5 minučių) 
Vyriausybės atstovas apskrityje arba jo įgaliotas Vyriausybės atstovo tarnybos 
tarnautojas. Remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir 
Konstitucija) 123 straipsniu, Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 
3 straipsnio 2 dalimi, 5 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) 12 
straipsnio 2 dalimi, 22 straipsnio 4 dalimi, pažymėjo, kad Taryba savo 
2007 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T1-195 atsisakė patenkinti Vyriausybės 
atstovo teikimą ir panaikinti Veiklos reglamento 60 punktą, ir tik išdėstė 
jį nauja klaidinga redakcija. Pabrėžė, jog Veiklos reglamento, patvirtinto 
2007 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T1-57, 60 punktas ir 2007 m. spalio 24 
d. sprendimu Nr. T1-195 pakeistas Veiklos reglamento 60 punktas pažeidžia 
Konstitucijos 123 straipsnį ir Savivaldybių administracinės priežiūros 
įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatas. Nurodė, kad savivaldybės 
tarybos reglamentas negali riboti Vyriausybės atstovo ar jo įgaliotų asmenų 
įgaliojimų, kuriuos nustato Konstitucija ir Savivaldybių administracinės 
priežiūros įstatymas, negali riboti laiko termino tokiems įgaliojimams 
įgyvendinti. Pažymėjo, kad savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatos 
galioja tik savivaldybės tarybos nariams.

Atsakovas Taryba atsiliepimu į prašymą (b. l. 15–16) prašė atmesti 
pareiškėjo prašymą kaip nepagrįstą.

Atsakovas nurodė, kad savivaldybės tarybos veiklos reglamento 
tvirtinimas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija (Vietos savivaldos 
įstatymo 17 str. 1 p.), tai norminis teisės aktas, Vietos savivaldos įstatyme 
nustatytais atvejais ir apimtimi detalizuojantis savivaldybės tarybos veiklos 
reglamentavimą, numatytą įstatyme. Pažymėjo, kad savivaldybės tarybos 
veiklos formas ir tvarką nustato Vietos savivaldos įstatymas ir Veiklos 
reglamentas (Vietos savivaldos įstatymo 12 str. 2 d.). Vietos savivaldos 
įstatymas pakankamai tiksliai reglamentuoja bei nustato, kas turi būti 
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nurodyta Veiklos reglamente. Pareiškėjo 2007 m. spalio 1 d. teikime Nr. 2.1-
12T bei prašyme Veiklos reglamento nuostatos nagrinėjamos tik siaurąja 
prasme, t. y. kaip norminis teisės aktas, nustatantis tik Tarybos nario teises 
ir pareigas. Atsižvelgė į Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 
straipsnio 3 dalies 2 punktą, Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 9 dalį 
ir nurodė, kad Veiklos reglamento nuostatos turi būti aiškinamos sistemiškai 
ir taip, kad nepaneigtų viena kitos. Vadovaudamasis Veiklos reglamento 60, 
49.4 ir 49.6 punktais, pabrėžė, jog Vyriausybės atstovas turi teisę pasisakyti 
kiekvienu svarstomu klausimu, t. y. kai yra pagrindas pranešti Tarybos 
nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimų, o jeigu pasisakymui 5 minučių neužtenka, jis gali 
būti pratęstas. Rėmėsi Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 
straipsnio 3 dalies 1 punktu ir nurodė, kad Vyriausybės atstovui taikomos 
savivaldybės tarybos reglamento nuostatos, o, taikant analogiją, kitos 
savivaldybės tarybos reglamento nuostatos, neprieštaraujančios aukštesnės 
galios teisės aktams, tose srityse, kuriose nėra reglamentuotos, taip pat gali 
būti taikomos Vyriausybės atstovui.

II.

Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. sausio 28 d. 
sprendimu (b. l. 94–99) pripažino Tarybos 2007 m. spalio 24 d. sprendimu 
Nr. T1-195 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 6 
d. sprendimo Nr. T1-57 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytą Pasvalio rajono 
savivaldybės veiklos reglamento, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos 2007 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T1-57 „Dėl Pasvalio rajono 
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 60 punktą teisėtu ir 
pareiškėjo prašymą dėl jo panaikinimo atmetė; administracinę bylą dalyje 
dėl pareiškėjo prašymo panaikinti Tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T1-
57 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 
60 punktą, nutraukė.

Teismas pabrėžė, jog bylos nagrinėjimo metu galioja ir teisines 
pasekmes sukelia tik Veiklos reglamento 60 punktas, kurio redakcija yra 
išdėstyta 2007 m. spalio 24 d. sprendime Nr. T1-195 „Dėl Pasvalio rajono 
savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T1-57 „Dėl Pasvalio 
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“, 
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todėl nusprendė nagrinėti tik Veiklos reglamento 60 punkto, įtvirtinto 
minėtoje redakcijoje, atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 123 
straipsnio, Priežiūros įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatoms. 
Teismas, remdamasis Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis (11 str. 1 d., 12 
str. 1 ir 2 d., 13 str. 1 ir 3 d., 14 str. 9 d., 24 str. 2 p., 27 str. 9 d. 5 p., 31 str. 3 d. 13 
ir 15 p.), padarė išvadą, kad savivaldybės tarybos veiklos reglamento normose 
įtvirtintos taisyklės yra skirtos ne tik savivaldybės tarybos nariams, bet ir 
kitiems, nesantiems tarybos nariais, asmenims, savivaldybės tarybos posėdyje 
esantys asmenys tarybos posėdyje vyksiančiose diskusijose svarstomais 
klausimais gali dalyvauti skirtinga savivaldybės tarybos veiklos reglamento 
nustatyta tvarka, o galimybė būti tarybos posėdyje ir dalyvauti jame 
vykstančiose diskusijose yra susijusi su savivaldybės tarybos posėdyje esančio 
asmens teisiniu statusu. Vadovaudamasis Konstitucijos 123 straipsniu, Vietos 
savivaldos įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi, Savivaldybių administracinės 
priežiūros įstatymo nuostatomis (4 str. 2 d., 5 str. 3 d. 2 p.), pažymėjo, kad 
Veiklos reglamento 45 punkto nuostata, jog Vyriausybės atstovas apie 
Tarybos posėdžius informuojamas privalomai, pateikiant jam preliminarią 
posėdžio medžiagą, užtikrina Vyriausybės atstovui teisę dalyvauti Tarybos 
posėdyje. Teismas padarė išvadą, kad Vyriausybės atstovas, turintis teisę be 
atskiro kvietimo dalyvauti savivaldybės kolegialių administravimo subjektų 
posėdžiuose, Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 9 dalies prasme 
laikytinas kitu tarybos posėdyje dalyvaujančiu asmeniu, kuriam, užtikrinant 
įstatymo suteiktą teisę, savivaldybės tarybos posėdyje leidžiama pasisakyti 
savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. Atsižvelgus į Veiklos 
reglamente įtvirtintas normas (46, 45, 55 – 59, 61 – 62, 60, 49.4, 49.5, 49.6 
p.), Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 
punktą, konstatuota, kad Veiklos reglamento 60 punkte numatytas 5 minučių 
laikas, atsižvelgus į Veiklos reglamento 49.6 punkte numatytą galimybę 
posėdžio pirmininkui pratęsti pasisakymo laiką, jeigu klausimas svarbus 
ir Taryba neprieštarauja, yra protingas ir pakankamas laikas, suteikiantis 
Vyriausybės atstovui galimybę, Tarybai svarstant kiekvieną klausimą, 
realizuoti įstatymo suteiktą teisę, numatytą Savivaldybių administracinės 
priežiūros įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punkte. Remdamasis nurodytomis 
aplinkybėmis, teismas padarė išvadą, kad Tarybos 2007 m. spalio 24 d. 
sprendimu Nr. T1-195 išdėstytos redakcijos Veiklos reglamento 60 punkto 
nuostata „Tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę 
pasisakyti (iki 5 minučių) Vyriausybės atstovas apskrityje arba jo įgaliotas 
Vyriausybės atstovo tarnybos tarnautojas“ neprieštarauja Konstitucijos 123 
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straipsniui, Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 
3 dalies 2 punktui. Vadovaujantis „Lietuvių kalbos žodynu“ (t. I-XX, 1941-
2002)(elektroniniu variantu) ir įvertinus Konstitucijos 123 straipsnio, 
Savivaldybių administracinės priežiūros 5 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 
Veiklos reglamento 60 punkto nuostatų lingvistinę reikšmę, padaryta išvada, 
jog Veiklos reglamento 60 punkto nuostata „Vyriausybės atstovas arba jo 
įgaliotas asmuo gali vertinti tik sprendimo projekto atitikimą įstatymams 
ir kitiems teisės aktams“ neprieštarauja Konstitucijos 123 straipsniui, 
Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 
punktui. Teismas pažymėjo, jog, atsižvelgiant į tai, kad teismas netiria Veiklos 
reglamento normos, kuri yra pakeista vėliau priimto ir bylos nagrinėjimo 
metu galiojančio teisės akto ir vertintinos kaip nebesukuriančios teisiškai 
reikšmingų pasekmių, administracinė byla dalyje dėl Vyriausybės atstovo 
prašymo panaikinti Veiklos reglamento, patvirtinto Tarybos 2007 m. birželio 
6 d. sprendimu Nr. T1-57 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybes tarybos veiklos 
reglamento patvirtinimo“ 60 punktą, nutrauktina.

III.

Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 101–104) prašo Panevėžio apygardos 
administracinio teismo 2008 m. sausio 28 d. sprendimą panaikinti ir priimti 
naują sprendimą – prašymą tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais 
pagrindiniais argumentais:

1. Nesutinka su teismo išvada, kad Vyriausybės atstovas Vietos 
savivaldos įstatymo 14 straipsnio 9 dalies prasme laikytinas kitu savivaldybės 
tarybos posėdyje dalyvaujančiu asmeniu, kuriam, užtikrinant įstatymo 
suteiktą teisę, savivaldybės tarybos posėdyje leidžiama pasisakyti savivaldybės 
veiklos reglamento nustatyta tvarka. Remiasi Vietos savivaldos įstatymo 
27 straipsnio 9 dalies 5 punktu, 31 straipsnio 3 dalies 13 ir 15 punktais, 
Konstitucijos 123 straipsniu, Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 
3 straipsnio 2 dalimi, 5 straipsnio 2 punktu ir daro išvadą, kad savivaldybės 
tarybos reglamentas negali riboti Vyriausybės atstovo ar jo įgaliotų asmenų 
įgaliojimų, kuriuos nustato Konstitucija ir Savivaldybių administracinės 
priežiūros įstatymas, negali riboti laiko termino tokiems įgaliojimams 
įgyvendinti.

2. Pirmosios instancijos teismas per siaurai aiškino Savivaldybių 
administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytas 
nuostatas, nes nėra visapusiškai susipažinęs su Vyriausybės atstovo darbo 
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specifi ka. Pažymi, kad Vyriausybės atstovas ne tik praneša savivaldybės 
tarybos nariams apie svarstomo projekto atitikimą įstatymams ar Lietuvos 
Respublikos vyriausybės sprendimams, bet ir argumentuotai paaiškina, 
kodėl ir kokiems teisės aktams prieštarauja svarstomas projektas ar jo dalis, 
atsako į tarybos narių klausimus. Todėl pabrėžia, kad Veiklos reglamento 60 
punkto nuostata „Vyriausybės atstovas arba jo įgaliotas asmuo gali vertinti tik 
sprendimo projekto atitikimą įstatymams ir kitiems teisės aktams“ susiaurina 
ir apriboja Vyriausybės atstovo įgaliojimus, kuriuo nustato Konstitucijos 
123 straipsnis ir Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas.

3. Pažymi, kad Vyriausybės atstovas, įgyvendindamas Konstitucijos 
123 straipsnyje laiduojamas pareigas, savo veikloje vadovaujasi Savivaldybių 
administracinės priežiūros įstatymu ir Lietuvos Respublikos valstybės 
tarnybos įstatymu. Nurodo, kad savivaldybės tarybos reglamentas nėra 
aukštesnės galios teisės aktas, galintis riboti Vyriausybės atstovo įgaliojimus 
bei jų įgyvendinimo tvarką, o tėra tik vienas iš tų savivaldybės priimamų 
teisės aktų, kurių atitikimą Konstitucijai ir įstatymams prižiūri Vyriausybės 
atstovas įstatymo nustatyta tvarka.

Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 107–108) prašo 
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 28 d. sprendimą 
palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime pateikiami šie 
pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

1. Remdamasis Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis (14 str. 9 d., 24 
str. 2 p., 27 str. 9 d. 5 p., 31 str. 3 d. 13 ir 15 p., 41 str. 1 d.), Konstitucijos 
123 straipsniu, Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsniu, 
Veiklos reglamento 45 punktu, pabrėžia, kad Vyriausybės atstovas, turintis 
teisę be atskiro kvietimo dalyvauti savivaldybės kolegialių administravimo 
subjektų posėdžiuose, laikytinas kitu savivaldybės tarybos posėdyje 
dalyvaujančių asmeniu (Vietos savivaldos įstatymo 14 str. 9 d. prasme), 
kuriam, užtikrinant įstatymo suteiktą teisę, savivaldybės tarybos posėdyje 
leidžiama pasisakyti savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka.

2. Atsižvelgdamas į Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 
straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatas, daro išvadą, kad Veiklos reglamento 
60 punkte numatytas 5 minučių laikas, atsižvelgus į galimybę posėdžio 
primininkui pratęsti pasisakymo laiką, jeigu klausimas svarbus ir Taryba 
neprieštarauja, yra protingas ir pakankamas laikas, suteikiantis Vyriausybės 
atstovui galimybę, Tarybai svarstant kiekvieną klausimą, realizuoti suteiktą 
teisę, numatytą Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 
3 dalies 2 punkte.
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Teisėjų kolegija

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

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Administracinių teismų kompetencijai nėra priskiriama nagrinėti 

negaliojančių administracinių aktų atitiktį įstatymams bei poįstatyminiams 
aktams (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15, 16, 18, 19 straipsniai). 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktas nustato, 
kad teismas nutraukia bylą, jeigu byla nepriskirtina administracinių teismų 
kompetencijai. 

Atsakovui 2007 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T1-195 patvirtinus naują 
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos reglamento 60 punkto redakciją, tapo 
nebegaliojančia atsakovo 2007 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T1-57 patvirtinta 
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos reglamento 60 punkto redakcija. 
Todėl kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas ginčijamu 
sprendimu teisėtai ir pagrįstai administracinę bylą dalyje dėl pareiškėjo 
prašymo panaikinti Tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Pasvalio rajono 
savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 6 d. sprendimu Nr.T1-57 „Dėl Pasvalio 
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 60 punktą, 
nutraukė.

Pareiškėjas ginčija atsakovo 2007 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T1-195 
„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. 
T1-57 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos reglamento patvirtinimo“ 
pakeitimo“ patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos reglamento 
(toliau – ir Reglamentas) 60 punktą.

Reglamento 60 punktas numato, kad tarybos posėdyje kiekvienu 
svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti (iki 5 minučių) Vyriausybės 
atstovas apskrityje arba jo įgaliotas Vyriausybės atstovo tarnybos tarnautojas. 
Vyriausybės atstovas arba jo įgaliotas asmuo gali vertinti tik sprendimo 
projekto atitikimą įstatymams ir kitiems teisės aktams. 

Nagrinėjamoje byloje turi būti įvertinti du aspektai: ar Veiklos 
reglamentu gali būti apribotas Vyriausybės atstovo ar jo įgalioto tarnautojo 
pasisakymo laikas; ar Veiklos reglamentas gali nustatyti ribojimus 
Vyriausybės atstovui arba jo įgaliotam asmeniui pasisakyti tik tam tikrais 
klausimais.
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Remiantis Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 
savivaldybės tarybos veiklos tvarką ir formas nustato šis įstatymas ir 
savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, o pagal 17 straipsnio 1 punktą 
savivaldybės taryba tvirtina savivaldybės tarybos veiklos reglamentą. Vietos 
savivaldos įstatymo 14 straipsnio 9 dalis įtvirtina principą, jog savivaldybės 
tarybos posėdžiai yra atviri bei nustato, jog posėdžio pirmininkas turi 
teisę leisti posėdyje pasisakyti kviestiems asmenims, o kitiems posėdyje 
dalyvaujantiems asmenims leidžiama pasisakyti savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į minėtas nuostatas darytina išvada, kad savivaldybės 
tarybos posėdyje dalyvaujantys asmenys, kurie nėra savivaldybės tarybos 
nariais, skiriami į kviestus asmenis ir kitus posėdyje dalyvaujančius asmenis. 

Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 
2 punktas įtvirtina Vyriausybės atstovo teisę, vykdant išankstinę savivaldybės 
kolegialių administravimo subjektų teisės aktų projektų kontrolę, dalyvauti 
savivaldybės kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra 
pagrindas, pranešti savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai 
neatitinka įstatymų ar Vyriausybės sprendimų. Taigi Vyriausybės atstovas 
dalyvauja savivaldybės posėdžiuose be atskiro kvietimo. Atsižvelgiant į tai, 
kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Vyriausybės 
atstovas priskirtinas prie Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 9 dalyje 
numatytų kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų. 

Remiantis Vietos savivaldos įstatymu, kiti posėdyje dalyvaujantys 
asmenys turi teisę pasisakyti savivaldybės tarybos veiklos reglamento 
nustatyta tvarka (14 str. 9 d.). Konstatuotina, kad Vietos savivaldos įstatymas 
suteikia teisę savivaldybės tarybai savo tvirtinamame savivaldybės tarybos 
veiklos reglamente nustatyti, kokia tvarka tarybos posėdyje gali pasisakyti 
Vyriausybės atstovas, taip pat turi teisę nustatyti pasisakymo laiko limitą.

Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog 
nagrinėjamu atveju nustatyta 5 minučių pasisakymo trukmė, atsižvelgiant į 
Reglamente numatytą kitų pasisakančiųjų, tiek savivaldybės tarybos narių, 
ne tarybos narių, pasisakymų ir pranešimų trukmę bei galimybę pratęsti šių 
pasisakymų trukmę, nelaikytina ribojančia Vyriausybės atstovo įgaliojimų. 
Tuo labiau, kad Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnis 
suteikia galimybę Vyriausybės atstovui ne tik pasisakyti savivaldybės kolegialių 
administravimo subjektų posėdžiuose, bet ir teikti motyvuotus teikimus, 
rašytinius reikalavimus, tikrinti iš anksto pateikiamus teisės aktų projektus, t. 
y. veikti neapsiribojant pasisakymais savivaldybės tarybos posėdžiuose.
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Dėl išdėstytų argumentų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos 
teismo sprendimas dalyje, kuria buvo atmestas pareiškėjo prašymas panaikinti 
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Pasvalio 
rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T1-57, 60 punktą, 
ta apimtimi, kurioje numatyta, kad tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu 
klausimu turi teisę pasisakyti (iki 5 minučių) Vyriausybės atstovas apskrityje arba 
jo įgaliotas Vyriausybės atstovo tarnybos tarnautojas, yra teisėtas ir pagrįstas.

Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 123 straipsnio 2 ir 3 
dalimis, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės 
sprendimus, prižiūri Vyriausybės skiriami atstovai, o Vyriausybės atstovo 
įgaliojimus ir jų vykdymo tvarką nustato įstatymas.

Vyriausybės atstovo įgaliojimus aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtina 
Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas, kurio 5 straipsnio 3 
dalies 2 punktas, kaip jau minėta, įtvirtina Vyriausybės atstovo teisę, vykdant 
išankstinę savivaldybės kolegialių administravimo subjektų teisės aktų 
projektų kontrolę, dalyvauti savivaldybės kolegialių administravimo subjektų 
posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, pranešti savivaldybės tarybos nariams, kad 
svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės sprendimų.

Atsižvelgiant į Konstitucinę nuostatą, kad Vyriausybės atstovo įgaliojimus 
turi nustatyti įstatymas, taip pat į tai, kad Vyriausybės atstovo įgaliojimus 
tiesiogiai įtvirtina Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas, 
konstatuotina, kad Vyriausybės atstovo įgaliojimų papildomas reglamentavimas 
savivaldybės tarybos reglamentu vertintinas kaip prieštaraujantis įstatymui, 
nes jokiu įstatymu savivaldybių taryboms nesuteikiama teisė riboti, plėsti ar 
kitu būdu reglamentuoti Vyriausybės atstovo įgaliojimų turinio. Todėl darytina 
išvada, kad Reglamento 60 punkto nuostata, numatanti, jog Vyriausybės atstovas 
arba jo įgaliotas asmuo gali vertinti tik sprendimo projekto atitikimą įstatymams 
ir kitiems teisės aktams, yra neteisėta, nes savo turiniu prieštarauja aukštesnės 
galios teisės aktams (ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas), todėl naikintina. 
Dėl šių argumentų pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas.

Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 
dalies 1 punktu, 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a :

Pareiškėjo Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje apeliacinį skundą 
tenkinti iš dalies.
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Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 28 d. 
sprendimą pakeisti. Pripažinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. 
spalio 24 d. sprendimu Nr. T1-195 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 
2007 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T1-57 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstyto 
Pasvalio rajono savivaldybės veiklos reglamento, patvirtinto Pasvalio rajono 
savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T1-57 „Dėl Pasvalio 
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 60 punkto 
dalį, kuria Vyriausybės atstovui arba jo įgaliotam asmeniui suteikiama teisė 
vertinti tik sprendimo projekto atitikimą įstatymams ir kitiems teisės aktams, 
neteisėta ir ją panaikinti.

Kitoje dalyje Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. 
sausio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

3.6. Administracinių bylų teisena

3.6.1. Dėl galimybės viešojo administravimo subjektams gauti 

atstovavimo išlaidų atlyginimą iš bylą pralaimėjusios šalies

Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kai pareiškėjas atsisako skundo ir 

byla nutraukiama ne dėl to, kad atsakovas geruoju patenkino skundą

Kai administracinės bylos šalimi yra viešojo administravimo subjektai, bylinėjimasis 
būna susijęs su tais teisiniais santykiais, kuriuose atitinkamas subjektas atlieka 
viešąjį administravimą. Veikdamas specifi nėje viešojo administravimo srityje, 
šis subjektas privalo užtikrinti tokią savo vidaus administravimo struktūrą, 
kuri leistų jam tinkamai įgyvendinti viešojo administravimo funkcijas (Viešojo 
administravimo įstatymo 11 str. 1 d.). Tuo tikslu jam skiriami atitinkami valstybės 
(savivaldybių) biudžeto asignavimai. Nors bylinėjimasis teismuose nėra tiesioginis 
viešojo administravimo subjektų uždavinys, tačiau iš principo šie subjektai 
turi būti pajėgūs teisme atstovauti savo pozicijoms, kylančioms iš atitinkamų 
administracinių teisinių santykių. Kita vertus, bylinėjimosi teisme veikla yra 
specifi nė. Nereti atvejai, kai iškilus sudėtingam teisiniam klausimui viešojo 
administravimo subjekto vidiniai resursai yra nepakankami, todėl tik profesionalus 
teisinis atstovavimas (advokato dalyvavimas) sudaro sąlygas tinkamai apginti 
valstybės (savivaldybės) interesus teisme.
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Viešojo administravimo subjekto patirtos atstovavimo administraciniame 
procese išlaidos gali būti atlyginamos, tačiau tik tais atvejais, kai advokato 
dalyvavimas buvo būtinas, siekiant tinkamai apginti valstybės (savivaldybės) 
interesus. Administracinis teismas, spręsdamas, ar priteisti ir kokio dydžio 
atstovavimo išlaidas priteisti viešojo administravimo subjekto naudai, turi 
kompleksiškai įvertinti, ar, atsižvelgiant į atitinkamo viešojo administravimo 
subjekto vidinius administravimo pajėgumus ir bylos pobūdį, advokato 
pasitelkimas buvo būtinas. Nustatant bylos pobūdį, turi būti atsižvelgiama, be 
kita ko, į byloje keliamo teisinio klausimo naujumą (ar teismų praktika atitinkamu 
klausimu yra suformuota), į bylos apimtį ir sudėtingumą, į pareiškėjo pozicijos 
formulavimą byloje, į skundo pagrindą ir dalyką, į tai, ar pačiam pareiškėjui 
atstovauja advokatas, į tai, ar bylos baigtis gali turėti platesnį poveikį ne tik 
byloje susiklosčiusiems, bet ir susijusiems teisiniams santykiams, o taip pat ir 
viešajam interesui. Nė vienas iš šių kriterijų neturi lemiamos reikšmės sprendžiant 
atstovavimo išlaidų viešojo administravimo subjektui priteisimo klausimą. 
Priešingai, bylą nagrinėjantis teismas turi įvertinti šių kriterijų visumą bei spręsti, 
ar yra pagrindas iš bylą pralaimėjusios šalies priteisti atstovavimo išlaidas.

Administracinių bylų teisenos įstatymas tiesiogiai nereglamentuoja bylinėjimosi 
išlaidų paskirstymo tais atvejais, kai pareiškėjas atsisako skundo ne remdamasis 
tuo, kad atsakovas geruoju jį patenkino, o administracinė byla nutraukiama. 
Tačiau neginčytina, kad ir tada, kai pareiškėjas atsisako skundo atsakovui geruoju 
jo nepatenkinus, iki tol, kol pareiškėjas atsisako skundo ir teismas nutraukia 
bylą, atsakovas gali būti ėmęsis aktyvių savo teisių gynybos veiksmų ir patyręs 
atitinkamų bylinėjimosi išlaidų. Situacija, kai tokios išlaidos būtų pagrįstos, 
tačiau nebūtų atlyginamos, nebūtų pateisinama teisingumo ir šalių procesinio 
lygiateisiškumo požiūriu, nes šios išlaidos patiriamos dėl pareiškėjo kreipimosi į 
teismą. Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, kai pareiškėjas 
atsisako skundo ne todėl, kad atsakovas geruoju jį patenkino, Administracinių 
bylų teisenos įstatyme egzistuoja teisinio reguliavimo spraga, todėl, užpildant 
šią spragą, taikytina įstatymo analogija (ABTĮ 4 str. 6 d.). Pagal Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas 
sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Skundo 
atsisakymas ir bylos nutraukimas pagal savo materialinį ir procesinį teisinį poveikį 
iš esmės prilygsta teismo sprendimui, priimtam atsakovo naudai, t. y. skundo 
netenkinimui. Pareiškėjui atsisakius savo reikalavimų ir teismui nutraukus bylą, 
teisė į teisminę gynybą laikoma realizuota, ir pareiškėjas su tapačiu reikalavimu 
niekada nebeturės teisės kreiptis į teismą. Analogiškos teisinės pasekmės iškyla 
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ir įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo pareiškėjo skundas netenkinamas (ABTĮ 
37 str. 2 d. 4 p., 101 str. 2 p.). Tiek pareiškėjui atsisakius skundo ne todėl, kad 
atsakovas geruoju jį patenkino, tiek teismui sprendimu atmetus pareiškėjo skundą, 
pareiškėjo materialinis teisinis reikalavimas atsakovui lieka nepatenkintas, o 
pareiškėjo procesinė teisinė galimybė dar sykį teisme iškelti tapatų klausimą 
prarandama. Todėl pareiškėjui atsisakius skundo net ir tais atvejais, kai atsakovas 
geruoju jo nepatenkina, atsakovas turi teisę reikalauti atlyginti jo patirtas 
atstovavimo išlaidas. Norminis tokių atstovavimo išlaidų priteisimo pagrindas yra 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalis, taikant ją kartu su 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi.

Administracinė byla Nr. AS143–375/2008 
Procesinio sprendimo kategorija 59

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 
2008 m. rugsėjo 25 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), 
Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Stasio Gagio, Romano Klišausko ir Arūno 
Sutkevičiaus,

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. 
C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. 
balandžio 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo E. C. skundą 
atsakovams Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Studijų 
kokybės vertinimo centrui dėl sprendimų panaikinimo. 

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė :
I.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. kovo 26 d. 
nutartimi nutraukė bylą pareiškėjui E. C. (toliau – ir pareiškėjas) atsisakius 
skundo dėl užsienyje įgytos kvalifi kacijos nepripažinimo.
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Atsakovas Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – ir atsakovas) 
2008 m. balandžio 17 d. pateikė prašymą priteisti iš pareiškėjo turėtas 2 256,28 
Lt dydžio išlaidas.

Atsakovas nurodė, kad naudodamasis advokatų profesinės bendrijos 
Soloveičikas, Markauskas, Aviža, Bagdanskis | SMA teisinėmis paslaugomis 
iš viso patyrė 1 654,95 Lt, įskaičiuojant pridėtinės vertės mokestį (toliau – ir 
PVM), dydžio atstovavimo išlaidas, o dėl byloje esančių rašytinių įrodymų 
vertimo iš rusų kalbos į lietuvių kalbą iš viso patyrė 601,33 Lt, įskaičiuojant 
PVM, dydžio vertimo išlaidas.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 22 d. 
nutartimi atsakovo prašymą patenkino ir priteisė atsakovui iš pareiškėjo 2 
256,28 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Teismas nurodė, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau 
– ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog šalis, kurios naudai priimtas 
sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies turėtas išlaidas. Tačiau šio straipsnio 
3 dalyje įtvirtinta taisyklė, pagal kurią pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų 
atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai byla nėra išnagrinėjama iš esmės, t. y. 
kai pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju 
patenkina jo reikalavimą padavus prašymą (skundą) teismui. Pažymėjo, 
jog administracinėje byloje Nr. I-2677-331/2008 pareiškėjas atsisakė savo 
skundo, nepaisydamas to, kad atsakovas Studijų kokybės vertinimo centras 
nepatenkino jo reikalavimų. Proceso šalys yra lygios, todėl, teismo nuomone, 
atsakovas turi teisę į patirtų išlaidų atlyginimą, t. y. į išlaidų atlyginimą tuo 
atveju, kai pareiškėjas atsisako skundo ne dėl to, kad atsakovas geruoju 
patenkina jo reikalavimus. Kadangi ABTĮ 44 straipsnio 3 dalis suteikia 
pareiškėjui teisę gauti išlaidų atlyginimą net ir tada, kai administracinė 
byla neišnagrinėjama iš esmės, todėl pagal įstatymo analogijos, teisingumo 
principus taip pat turėtų būti sprendžiama ir atvirkštinė situacija. Teismas 
nurodė, kad atstovavimo išlaidų atlyginimą reglamentuoja Civilinio proceso 
kodekso (toliau – ir CPK) 98 straipsnis, kurio 2 dalyje numatyta, kad šalies 
išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į 
konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir 
laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo 
ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose 
rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. 
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kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. 
balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse 
bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą 
teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). 
Pagal Rekomendacijų 7 punktą, rekomenduojami priteistini užmokesčio už 
advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami 
taikant nustatytus koefi cientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Teismo nuomone, 
remiantis 2008 m. kovo 6 d. PVM sąskaita faktūra SMA Nr. 969, klientui 
suteiktų teisinių paslaugų ataskaita Nr. 3 prie S-F SMA Nr. 969, pagal kurias 
atsakovas advokatų profesinei bendrijai Soloveičikas, Markauskas, Aviža, 
Bagdanskis | SMA sumokėjo 1 654,95 Lt, vertintina, kad atsakovo patirtos 
išlaidos pagrįstos, neviršija Rekomendacijose nustatytų rekomenduojamų 
dydžių. Taip pat dėl byloje esančių rašytinių įrodymų vertimo iš rusų kalbos 
į lietuvių kalbą atsakovas patyrė 601,33 Lt dydžio išlaidas (2008 m. vasario 
19 d. uždarosios akcinės bendrovės „Naujasis žodis“ (toliau – UAB „Naujasis 
žodis“) PVM sąskaita faktūra serija AKV Nr. 0003926). Atsižvelgiant į tai, iš 
pareiškėjo priteistinos atsakovui 2 256,28 Lt bylinėjimosi išlaidos.

III.

Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutartį ir priimti naują 
nutartį – atsakovo prašymą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais 
argumentais:

1. Bylos nutraukimas jam atsisakius skundo, jokiu būdu nereiškia teismo 
sprendimo priėmimo atsakovo naudai, nes skundas sprendžiamas iš esmės 
apskritai nebuvo. Nesant bylos sprendimo iš esmės, neįmanoma ir priimti 
teismo sprendimo kažkurios šalies naudai. Skundo atsisakymo atveju ABTĮ 44 
straipsnio 1 dalies nuostatos netaikytinos.

2. Teismo pozicija, kad ABTĮ 44 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta taisyklė, 
jog pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai byla 
nėra išnagrinėjama iš esmės, todėl taikant analogiją ta pati teisė pritaikytina 
ir atsakovui, yra klaidinga. Tokiu atveju teismas, plečiamai aiškindamas 
procesinius teisės aktus, viršija savo konstitucinius įgaliojimus, nes tik 
įstatymų leidžiamoji valdžia turi teisę priimti teisės normas, kuriomis vyksta 
teismo procesas. ABTĮ 44 straipsnyje yra išvardinti visi atvejai, kada yra 
atlyginamos šalių išlaidos, naujų atvejų teismas sukurti negali.



308

I. Administracinių teismų praktika

3. Teismo taikoma analogija su civilinio proceso normomis yra apskritai 
netinkama. Kadangi administracinio proceso šalys nėra lygios, nes viena iš 
šalių yra Lietuvos valstybė, kuriai atstovauja įgaliotos institucijos, įstatymų 
leidėjas nustatė ir skirtingą išlaidų atlyginimo reglamentavimą.

4. Kreipdamasis į teismą pareiškėjas sumokėjo valstybės nustatytą 
žyminį mokestį, kurio valstybė skundo atsisakymo atveju negrąžina (ABTĮ 
42 str.). Tokiu būdu įstatymų leidėjas išsprendė ir atsakovo išlaidų atlyginimo 
klausimą.

5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras nustatė rekomendacines 
sumas civilinėse, o ne administracinėse bylose. Atsakovas yra valstybės 
institucija, kuri turi teisininko etatą, bet jis nesinaudoja savo teisininko pagalba, 
o kreipiasi į advokatus. Tokia valstybės institucijos praktika prieštarauja 
sąžiningumo, valstybės institucijų paskirties ir teisingumo principams.

6. Šios kategorijos bylose advokatai atsakovo vardu pateikia šabloninius 
atsiliepimus, o vertimas atliktas ne tik šiai bylai, dokumentų išversti nereikėjo. 

7. Nurodytų sumų priteisimas yra ne šalies patirtų išlaidų atlyginimas, o 
atsakovo siekimas nubausti pareiškėją už tai, kad dėl pažeistų teisių gynybos 
jis kreipėsi į teismą.

Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą, 
o atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie 
pagrindiniai nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

1. Įstatymų leidėjas, ABTĮ 44 straipsnio 3 dalyje įtvirtinęs taisyklę, pagal 
kurią tik pareiškėjas turi teisę reikalauti išlaidų atlyginimo, kai byla nėra 
išnagrinėjama iš esmės, ne apribojo atsakovo teises lyginant jas su pareiškėjo 
teisėmis, o nesureguliavo teisinio santykio įstatymo normomis. Esant teisės 
spragai, ABTĮ 4 straipsnio 6 dalis numato galimybę taikyti įstatymo analogiją. 
Pareiškėjas ir atsakovas administraciniame procese teikdami prašymus dėl 
išlaidų atlyginimo yra lygūs ir negali būti diskriminuojami (ABTĮ 53 str. 1, 
2 d.). Institucija taip pat turi teisę į patirtų išlaidų atlyginimą, t. y. į išlaidų 
atlyginimą tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako skundo ne dėl to, kad atsakovas 
geruoju patenkina jo reikalavimus. Kitokiu atveju būtų sudarytos prielaidos 
pareiškėjams piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis reiškiant nepagrįstus 
skundus ir vėliau jų atsisakant.

2. CPK iš viso nereglamentuoja atsakovo patirtų išlaidų atlyginimo 
klausimo tais atvejais, kai ieškovas atsisako skundo ne dėl to, kad atsakovas 
geruoju patenkina jo reikalavimą. Kadangi CPK šis procesinis santykis 
nesureglamentuotas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 1998 m. balandžio 10 



309

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje

d. konsultacijoje Nr. A3-26 nurodė, kad ,,<...> atsakovas turi teisę reikalauti 
turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo, nes šios išlaidos 
atsakovui atsirado dėl ieškovo veiksmų. Kitoks klausimo sprendimas pažeistų 
asmenų lygybės prieš įstatymą principą“. Žyminiu mokesčiu siekiama 
padengti bent dalį teismų patiriamų administracinių ir kitų kaštų, o ne 
atlyginti atsakovų (valstybės institucijų) patirtas išlaidas. Žyminis mokestis 
nekompensuoja valstybės institucijų patirtų išlaidų. Neatlyginus šių išlaidų, 
valstybės biudžetui būtų padaryta žala. Teismas, spręsdamas klausimą dėl 
atstovavimo išlaidų atlyginimo, pagrįstai taikė CPK ir Rekomendacijose 
įtvirtintas taisykles (ABTĮ 1 str. 2 d., 44 str. 6 d.).

3. Teikiant prašymą dėl patirtų išlaidų atlyginimo siekiama ne 
nubaudimo, o kompensacinio tikslo. Prašomas atlyginti atstovavimo išlaidų 
dydis neviršija Rekomendacijose nustatytų dydžių. Atsakovas turi tik vieną 
teisininko (vyriausiojo specialisto) etatą visoms teisinėms funkcijoms atlikti, 
todėl dėl didelio krūvio teisės aktų nustatyta tvarka naudojasi atstovų pagal 
pavedimą paslaugomis. Ofi cialių dokumentų vertimai daryti vykdant teismo 
įpareigojimą pateikti visą su ginču susijusią medžiagą ir įgyvendinant ABTĮ 9 
straipsnį. Pareiškėjas savo procesinėmis teisėmis naudojosi nesąžiningai, kartu 
su trimis savo kurso draugais pateikdamas akivaizdžiai nepagrįstą skundą, 
priversdamas jį teikti atsiliepimą, visą medžiagą, susijusią su sprendimo 
priėmimu, ir patirti išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.

4. Atsakovas įrodė naudojimosi atitinkamomis paslaugomis ir 
apmokėjimo už jas faktą.

5. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. birželio 11 d. 
nutartyse administracinėse bylose Nr. AS502-352/2008 ir Nr. AS442-353/2008 
išsprendė jo patirtų išlaidų atlyginimo klausimą pagal kartu su pareiškėju 
pateikusių skundus ir vėliau jų atsisakiusių pareiškėjų atskiruosius skundus dėl 
pirmosios instancijos teismo nutarčių, kuriomis nutarta atlyginti jo patirtas 
ofi cialių dokumentų vertimo ir atstovavimo išlaidas. Teismas šias nutartis 
panaikino, nurodydamas, kad valstybės institucija neturi teisės į išlaidų 
atlyginimą, nes administracinės bylos nebuvo išnagrinėtos iš esmės ir sprendimas 
atsakovo naudai nebuvo priimtas. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2008 m. sausio 3 d. nutartimi administracinėje byloje 
Nr. AS756-27/2008, pažymėdamas, kad ABTĮ 44 straipsnio 3 dalis aiškinama 
griežtai, nenutolstant nuo pradinės lingvistinės formuluotės. Tačiau pastaroji 
administracinė byla nėra analogiška nurodytoms administracinėms byloms, 
todėl ja negalėjo būti remiamasi formuojant administracinių teismų praktiką 
valstybės institucijų patirtų išlaidų atlyginimo klausimu. 
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Teisėjų kolegija

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

Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.
Pareiškėjo atskirajame skunde ginčijant Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutartį, pateikiamos trys 
argumentų grupės. Pirmoji argumentų grupė susijusi su poreikiu viešojo 
administravimo subjektams pasitelkti advokatus savo pozicijai ginti ir galimybe 
gauti iš pralaimėjusios šalies atstovavimo išlaidų atlyginimą. Antroji argumentų 
grupė susijusi su bylinėjimosi išlaidų paskirstymu, kai pareiškėjas atsisako 
skundo ir byla nutraukiama ne dėl to, kad atsakovas geruoju patenkino skundą. 
Trečioji argumentų grupė susijusi su šioje byloje priteistų bylinėjimosi išlaidų 
dydžiu. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 
atskirai pasisakys dėl kiekvienos iš šių argumentų grupių.

V.

Dėl galimybės viešojo administravimo subjektams gauti atstovavimo 
išlaidų atlyginimą iš bylą pralaimėjusios šalies

Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, 
pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 
d., Teismų įstatymo 4 str. 1 d., ABTĮ 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių teisės aktų 
(Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str.). Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad asmens teisės turi būti 
ginamos ne formaliai, o realiai ir veiksmingai tiek nuo privačių asmenų, tiek 
nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų (Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 1997 m. spalio 1 d., 2000 m. gegužės 8 d., 2001 m. liepos 
12 d. nutarimai).

Teisė į teisminę gynybą nėra vien procesinio pobūdžio teisė, kuri galėtų 
būti tapatinama su teise kreiptis į teismą. Teisė į teisminę gynybą apima ir 
byloje dalyvaujančių asmenų teisę, kad teismas priimtų procesinį sprendimą, 
atitinkantį tarp šalių susiklosčiusius materialinius teisinius santykius ir 
procesinę padėtį byloje. Teisę į teisminę gynybą administracinėje byloje turi 
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ne tik pareiškėjas, bet ir atsakovas bei tretieji suinteresuoti asmenys. Teismas, 
patenkindamas pareiškėjo skundą, apgina jo subjektinę teisę, kurią pažeidė 
atsakovas, o atmesdamas pareiškėjo skundą apgina atsakovą nuo nepagrįstų 
pareiškėjo materialinių teisinių reikalavimų.

Teisė į teisminę gynybą administraciniame procese užtikrinama 
įvairiais procesinio pobūdžio principais ir normomis. Teisė į teisminę 
gynybą būtų pažeista, jei bylą nagrinėjantis teismas nebūtų nepriklausomas 
ir nešališkas, jeigu būtų pažeistas šalių procesinis lygiateisiškumas, jeigu bylą 
išnagrinėtų nekompetentingas teismas ir pan. Teisė naudotis advokato ar kito 
atstovo pagalba administraciniame procese pripažįstama vienu iš esminių 
elementų, padedančių užtikrinti teisę į teisminę gynybą. Profesionalus teisinis 
atstovavimas administracinėse bylose skirtas ne vien padėti šalims tinkamai 
išdėstyti ir teisiškai pagrįsti savo poziciją, bet ir veikia kaip sudedamoji 
teisingumo įgyvendinimo sistemos dalis.

Lietuvos administraciniame procese vyrauja principas „pralaimėjęs 
moka“. Šį principą išreiškia Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 
straipsnio 1 dalis, nustatanti, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas 
sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Bylinėjimosi 
išlaidų (tarp jų ir atstovavimo išlaidų) priteisimas iš bylą pralaimėjusios 
šalies padeda užtikrinti šalių teisę į teisminę gynybą, nes priešingu atveju, 
žinodamos, kad net ir laimėjusios bylą negalės gauti patirtų išlaidų atlyginimo, 
jos vengtų atstovavimui byloje pasitelkti advokatus. Kita vertus, žinojimas, 
kad pralaimėjusi šalis turės sumokėti ne tik savo, bet ir bylą laimėjusios 
šalies išlaidas, atlieka svarbų prevencinį vaidmenį, apsaugantį nuo nepagrįstų 
skundų ar atsikirtimų į skundus pareiškimo. Rizika apmokėti kitos šalies 
išlaidas už advokatų pagalbą atgraso nuo nepagrįsto ir ilgo bylinėjimosi. 
Tačiau tuo pačiu šis prevencinis vaidmuo gali turėti ir teisę į teisminę gynybą 
ribojantį poveikį, nes rizikuodamas būti įpareigotas padengti kitos šalies 
bylinėjimosi išlaidas, asmuo gali susilaikyti nuo savo pažeistos subjektinės 
teisės gynimo teisme. Šis aspektas tampa ypač svarbus administraciniame 
procese, kuriame paprastai privatus subjektas gina savo teises, kurias tikrai ar 
tariamai pažeidė viešojo administravimo subjektai. Todėl administraciniame 
procese turi būti ieškoma pusiausvyros, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymas 
taptų teisę į teisminę gynybą užtikrinančia, o ne ribojančia priemone. 

Proceso šalys savo interesus teisme gina pačios arba per atstovus (ABTĮ 
49 str. 1 d.). Kiekviena administracinio proceso šalis turi galimybę pasirinkti, 
ar ji ves bylą pati, ar pasitelks atstovą (Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 17 d. nutartis 
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administracinėje byloje Nr. A442-330/2008. Administracinė jurisprudencija Nr. 
4(14). p. 109–124). Administracinių bylų teisenos įstatymas neriboja viešojo 
administravimo subjekto, esančio bylos šalimi, galimybės būti atstovaujamam 
advokato. Ar yra poreikis pasitelkti bylai advokatus, priklauso kiekvienos 
proceso šalies, tarp jų ir viešojo administravimo subjekto, diskrecijai. Tačiau 
tai savaime nereiškia, kad kiekvienos šalies samdant advokatus patirtos 
išlaidos turi būti priteisiamos iš bylą pralaimėjusios kitos šalies. 

Kai administracinės bylos šalimi yra viešojo administravimo subjektai, 
bylinėjimasis būna susijęs su tais teisiniais santykiais, kuriuose atitinkamas 
subjektas atlieka viešąjį administravimą. Veikdamas specifi nėje viešojo 
administravimo srityje, šis subjektas privalo užtikrinti tokią savo vidaus 
administravimo struktūrą, kuri leistų jam tinkamai įgyvendinti viešojo 
administravimo funkcijas (Viešojo administravimo įstatymo 11 str. 1 d.). Tuo 
tikslu jam skiriami atitinkami valstybės (savivaldybių) biudžeto asignavimai. 
Nors bylinėjimasis teismuose nėra tiesioginis viešojo administravimo 
subjektų uždavinys, tačiau iš principo šie subjektai turi būti pajėgūs teisme 
atstovauti savo pozicijoms, kylančioms iš atitinkamų administracinių 
teisinių santykių. Kita vertus, bylinėjimosi teisme veikla yra specifi nė. Nereti 
atvejai, kai iškilus sudėtingam teisiniam klausimui, viešojo administravimo 
subjekto vidiniai resursai yra nepakankami, todėl tik profesionalus teisinis 
atstovavimas (advokato dalyvavimas) sudaro sąlygas tinkamai apginti 
valstybės (savivaldybės) interesus teisme. Tuo tikslu Žalos, atsiradusios dėl 
valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei 
įstatymo 51 straipsnio 6 dalis numato, kad „Atstovaujant valstybei, gali būti 
pasitelkiami advokatai (kiti teisininkai, bylos nagrinėjimo valstybėje turintys 
teisę teikti teisines paslaugas), jeigu byla yra sudėtinga, reikia specialių žinių, 
patyrimo, užsienio valstybių teisės žinių arba kitais atvejais, kai tai yra būtina 
tinkamam ir efektyviam valstybės interesų gynimui.“

Atsižvelgiant į minėtą teisinį reguliavimą ir aukščiau pateiktus 
argumentus, turi būti sprendžiamas atstovavimo išlaidų priteisimo klausimas 
šioje byloje. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų 
kolegija konstatuoja, jog atstovavimo išlaidų priteisimas viešojo administravimo 
subjektui iš bylą pralaimėjusios šalies yra galimas. Tačiau administracinis teismas, 
spręsdamas, ar priteisti ir kokio dydžio atstovavimo išlaidas priteisti viešojo 
administravimo subjekto naudai, turi kompleksiškai įvertinti, ar, atsižvelgiant 
į atitinkamo viešojo administravimo subjekto vidinius administravimo 
pajėgumus ir bylos pobūdį, advokato pasitelkimas buvo būtinas. Nustatant bylos 
pobūdį, turi būti atsižvelgiama, be kita ko, į byloje keliamo teisinio klausimo 
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naujumą (ar teismų praktika atitinkamu klausimu yra suformuota), į bylos 
apimtį ir sudėtingumą, į pareiškėjo pozicijos formulavimą byloje, į skundo 
pagrindą ir dalyką, į tai, ar pats pareiškėjas yra atstovaujamas advokato, į tai, 
ar bylos baigtis gali turėti platesnį poveikį ne tik byloje susiklosčiusiems, bet ir 
susijusiems teisiniams santykiams, o taip pat ir viešajam interesui. Nė vienas iš 
šių kriterijų neturi lemiamos reikšmės sprendžiant atstovavimo išlaidų viešojo 
administravimo subjektui priteisimo klausimą. Priešingai, bylą nagrinėjantis 
teismas turi įvertinti šių kriterijų visumą bei spręsti, ar yra pagrindas iš bylą 
pralaimėjusios šalies priteisti atstovavimo išlaidas. 

Pažymėtina, kad panašius kriterijus, į kuriuos turi būti atsižvelgiama 
sprendžiant atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimą, nustato ir Lietuvos 
advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos 
Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato 
ar advokato padėjėjo teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Šios 
Rekomendacijos, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 
straipsnio 6 dalimi ir Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalimi, yra 
taikomos ir sprendžiant dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo administracinėse 
bylose. Pagal Rekomendacijų 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio 
už teikiamas teisines paslaugas dydį, atsižvelgtina į bylos sudėtingumą, 
teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį 
(pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu 
registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar 
ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų 
teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes.

Taigi viešojo administravimo subjekto patirtos atstovavimo 
administraciniame procese išlaidos gali būti atlyginamos, tačiau tik tais 
atvejais, kai advokato dalyvavimas buvo būtinas siekiant tinkamai apginti 
valstybės (savivaldybės) interesus.

Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kai pareiškėjas atsisako skundo ir 
byla nutraukiama ne dėl to, kad atsakovas geruoju patenkino skundą

Administracinių bylų teisenos įstatymas tiesiogiai nereglamentuoja 
bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tais atvejais, kai pareiškėjas atsisako skundo 
ne remdamasis tuo, kad atsakovas geruoju jį patenkino, o administracinė byla 
nutraukiama. Administracinių bylų teisenos įstatyme aptariami tik atvejai, kai 
bylą laimėjusi proceso šalis reikalauja atlyginti jai atstovavimo išlaidas (ABTĮ 44 
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str. 6 d.), ir atvejai, kai pareiškėjas reikalauja išlaidų atlyginimo, nes pareiškėjas 
atsisako skundo atsakovui geruoju patenkinus jo reikalavimus (ABTĮ 44 str. 3 d.).

Tačiau neginčytina, kad ir tada, kai pareiškėjas atsisako skundo 
atsakovui geruoju jo nepatenkinus, iki tol, kol pareiškėjas atsisako skundo ir 
teismas nutraukia bylą, atsakovas gali būti ėmęsis aktyvių savo teisių gynybos 
veiksmų ir patyręs atitinkamų bylinėjimosi išlaidų. Situacija, kai tokios išlaidos 
būtų pagrįstos, tačiau nebūtų atlyginamos, nebūtų pateisinama teisingumo 
ir šalių procesinio lygiateisiškumo požiūriu, nes šios išlaidos patiriamos dėl 
pareiškėjo kreipimosi į teismą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad sprendžiant bylinėjimosi išlaidų 
paskirstymo klausimą, kai pareiškėjas atsisako skundo ne todėl, kad atsakovas 
geruoju jį patenkino, Administracinių bylų teisenos įstatyme egzistuoja 
teisinio reguliavimo spraga, todėl, užpildant šią spragą, taikytina įstatymo 
analogija (ABTĮ 4 str. 6 d.). Pagal analogiją pirmiausia taikytinos tą patį teisės 
institutą, t. y. bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, reglamentuojančios normos. 

Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalį, 
proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti 
jai ir atstovavimo išlaidas. Skundo atsisakymas ir bylos nutraukimas pagal savo 
materialinį ir procesinį teisinį poveikį iš esmės prilygsta teismo sprendimui, 
priimtam atsakovo naudai, t. y. skundo netenkinimui. Pareiškėjui atsisakius 
savo reikalavimų ir teismui nutraukus bylą, teisė į teisminę gynybą laikoma 
realizuota, ir pareiškėjas su tapačiu reikalavimu niekada nebeturės teisės 
kreiptis į teismą. Analogiškos teisinės pasekmės iškyla ir įsiteisėjus teismo 
sprendimui, kuriuo pareiškėjo skundas netenkinamas (ABTĮ 37 str. 2 d. 4 p., 
101 str. 2 p.). Tiek pareiškėjui atsisakius skundo ne todėl, kad atsakovas geruoju 
jį patenkino, tiek teismui sprendimu atmetus pareiškėjo skundą, pareiškėjo 
materialinis teisinis reikalavimas atsakovui lieka nepatenkintas, o pareiškėjo 
procesinė teisinė galimybė dar sykį teisme iškelti tapatų klausimą prarandama.

Remdamasi šiais argumentais, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjui atsisakius 
skundo net ir tais atvejais, kai atsakovas geruoju jo nepatenkina, atsakovas 
turi teisę reikalauti atlyginti jo patirtas atstovavimo išlaidas. Norminis tokių 
atstovavimo išlaidų priteisimo pagrindas yra Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 44 straipsnio 6 dalis, taikant ją kartu su Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi.

Pažymėtina, kad panašios pozicijos laikomasi ir bendrosios 
kompetencijos teismų praktikoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
1998 m. balandžio 10 d. konsultacija Nr. A3-26).
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Dėl šioje byloje priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžio

Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas patyrė 2 256,28 Lt bylinėjimosi 
išlaidų, iš kurių 601,33 Lt sudaro dokumentų vertimo išlaidos iš rusų kalbos į 
lietuvių kalbą ir 1 654,95 Lt atstovavimo išlaidos (T 3, b. l. 63–67). Šią sumą 
pirmosios instancijos teismas 2008 m. balandžio 22 d. nutartimi priteisė iš 
pareiškėjo. Detalizuojant atstovavimo išlaidas, nurodoma, kad 2 valandas 
užėmė pareiškėjo skundo ir su tuo susijusios medžiagos analizė, 6 valandas 
–atsiliepimo į skundą parengimas ir 0,5 valandos – atsiliepimo į skundą 
priedų parengimas (T 3, b. l. 63). 

Vertinant atsakovo Studijų kokybės vertinimo centro vidinius 
administravimo pajėgumus, turi būti atsižvelgiama į tai, kad šis viešojo 
administravimo subjektas nepasižymi didele struktūra, neturi savarankiško 
juridinio skyriaus ir turi tik vieną teisininko etatą visoms teisinėms 
funkcijoms atlikti. Tačiau, vertinant bylos pobūdį, atsižvelgtina į tai, kad 
byloje keliama problematika nėra nauja. Pats atsakovas atsiliepime į atskirąjį 
skundą pripažįsta, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika 
analogiškose bylose buvo suformuota ir viešai prieinama (Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2007 m. gruodžio 14 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A2-1144/2007, 2008 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A248-85/2008, 2008 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A248-594/2008, 2008 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-
584/2008). Pareiškėjas studijavo toje pačioje aukštojoje mokykloje, kaip ir 
pareiškėjai minėtose bylose, kuriose jų įgytą kvalifi kaciją jau anksčiau buvo 
atsisakyta pripažinti. Byloje nebuvo keliama nauja teisinė problematika, galinti 
turėti itin reikšmingos įtakos atsakovo administravimo funkcijų vykdymui 
arba viešajam interesui, taigi byla nebuvo sudėtinga. Pačiam pareiškėjui byloje 
advokatas  neatstovavo. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad atsakovo atstovas 
advokatas Tomas Bagdanskis teikė identiškus atsiliepimus į pareiškėjo skundą 
tiek šioje administracinėje byloje, tiek ir kai kuriose kitose administracinėse 
bylose pagal pareiškėjų D. K., Ž. P., Č. A. skundus atsakovui.

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, o ypač įvertinusi bylos sudėtingumą 
ir atsakovo atstovo darbo sąnaudas, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad nors pareiškėjo vidaus 
administravimo struktūra ir suteikė pagrindą jam pasitelkti advokatus atstovauti 
teisme, tačiau bylos pobūdis leidžia teigti, kad prašoma priteisti suma yra per 
didelė. Atsakovui priteistinų atstovavimo išlaidų dydis mažintinas iki 500 Lt.



316

I. Administracinių teismų praktika

Pareiškėjas taip pat ginčija vertimo išlaidų, kurias patyrė atsakovas, 
sumokėdamas UAB „Naujasis žodis“ už dokumentų vertimą iš rusų kalbos į 
lietuvių kalbą, pagrįstumą. Pasak pareiškėjo, vertimai buvo atlikti ne tik šiai 
bylai, ir šių dokumentų versti nereikėjo, neprotingai didinant bylinėjimosi 
išlaidas. 

Pareiškėjo argumentas, kad atsakovo pateikti dokumentai buvo išversti 
ne tik šiai bylai, atmestinas. Iš byloje esančių dokumentų turinio (T 3, b. l. 5-40) 
matyti, kad jie susiję tik su pareiškėju, todėl buvo išversti šiai bylai (pareiškėjo 
studijų sutartis, diplomas, diplomo priedai, studijų knygelė). Duomenų, kad tie 
patys vertimai buvo panaudoti ir kitose bylose, pareiškėjas nepateikė. Iš byloje 
esančio PVM sąskaitos faktūros nuorašo (T 3, b. l. 65) matyti, kad 601,33 Lt 
vertimo išlaidų susiję būtent su pareiškėjo dokumentų vertimu. Pareiškėjui 
atsisakius skundo, pirmosios instancijos teismas neturėjo galimybės išnagrinėti 
bylos iš esmės ir įvertinti, ar šie dokumentų vertimai buvo būtini, bei aptarti 
jų įrodomosios reikšmės teismo sprendime. Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų 
priteisimo klausimą matyti, kad šie dokumentai yra susiję su nagrinėjama 
byla, o jų tiksli įrodomoji reikšmė galėtų būti įvertinta tik išnagrinėjus bylą iš 
esmės. Atsižvelgiant į tai, kad negalima teigti, jog pateikti dokumentų vertimai 
nėra susiję su nagrinėjama byla, į tai, kad pareiškėjas nepateikė argumentų, jog 
atsakovas UAB „Naujasis žodis“ už dokumentų vertimą sumokėjo per didelę 
sumą, iš pareiškėjo pagrįstai priteista visa 601,33 Lt vertimo išlaidų suma.

Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutartis pakeičiama, 
sumažinant priteisiamą atsakovui sumą atstovavimo išlaidoms atlyginti iki 
500 Lt, priteisiant iš pareiškėjo E. C. bendrą 1 101,33 Lt (500 Lt + 601,33 Lt) 
bylinėjimosi išlaidų sumą.

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 
punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a :

Pareiškėjo E. C. atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.
Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 

22 d. nutartį.
Priteisti iš pareiškėjo E. C. atsakovo Studijų kokybės vertinimo centro 

naudai 1 101,33 Lt (vieno tūkstančio vieno šimto vieno lito trisdešimt trijų 
centų) sumą bylinėjimosi išlaidų.

Nutartis neskundžiama.



317

Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktikos, aiškinant „teismo“ sąvoką 
Europos Bendrijos sutarties 234 straipsnio kontekste, apžvalga

II. Administracinė doktrina

Deimilė Prapiestytė
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doktorantė

Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktikos, 

aiškinant „teismo“ sąvoką Europos Bendrijos sutarties 

234 straipsnio kontekste, apžvalga

Lietuvos narystė Europos Sąjungoje, lyginant su senosiomis valstybėmis 
narėmis, skaičiuoja pirmuosius penktuosius metus, tačiau jau galima daryti tam 
tikrus apibendrinimus dėl atskirų šios patirties aspektų. Lietuvos administracinei 
jurisprudencijai vienas aktualiausių ir svarbiausių klausimų būtų administracinius 
ginčus nagrinėjančių institucijų ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismo (toliau 
– ir EBTT, ir Teisingumo Teismas) bendradarbiavimo pagal Europos Bendrijos 
sutarties (toliau – ir EB) 234 straipsnį vystymosi tendencijos, atsispindinčios 
Teisingumo Teismo jurisprudencijoje. Minėto klausimo analizės svarbą 
pagrindžia ir Teisingumo Teismo metiniuose pranešimuose pateikiama bylų, 
gaunamų nagrinėti ar jau pradėtų nagrinėti, statistika, iš kurios matyti, jog 
didžiausią dalį sudaro bylos, kurių nagrinėjimo pagrindas yra nacionalinio 
teismo kreipimasis dėl prejudicinio sprendimo. Pavyzdžiui, Teisingumo Teismas 
2006 m. gavo 537 bylas, iš kurių 251 buvo dėl prejudicinio sprendimo; 2007 m. – 
gautos 580 bylos, iš kurių 265 dėl prejudicinio sprendimo; 2008 m. – 592 bylos, iš 
kurių 288 dėl prejudicinio sprendimo; 2006 m. gruodžio 31 d. buvo nagrinėjamos 
731 bylos, iš kurių 378 dėl prejudicinio sprendimo; atitinkamai 2007 m. gruodžio 
31 d. – 741 bylos, iš kurių 408 dėl prejudicinio sprendimo; 2008 m. gruodžio 31 
d. – 767, iš kurių – 395 dėl prejudicinio sprendimo.1

Teismai per ketverius Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metus į Europos 
Bendrijų Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo kreipėsi penkis kartus: 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (2007 m. Sabatauskas ir kt. byla, 
C-239/07), Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2006 m. Profi sa byla, 
C-63/06, ir 2008 m. Mechel Nemunas byla, C-119/08), Lietuvos Aukščiausiasis 

1 2007 m. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo metinis pranešimas, 2008 m. Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismo gautų, nagrinėjamų ir išnagrinėtų bylų statistika.
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Teismas (2008 m. Rinau byla, C-195/08 PPU) ir Panevėžio apygardos teismas (2008 
m. Babanov byla, C-207/08). Atsižvelgiant į vis didėjantį Lietuvos teismų aktyvumą 
bendradarbiaujant su Teisingumo Teismu pagal EB 234 straipsnyje numatytą 
procedūrą, svarbu stebėti ir analizuoti minėto teismo jurisprudencijos vystymosi 
tendencijas, aiškinant šio EB sutarties straipsnyje įtvirtintų nuostatų turinį.

Lietuvos įstatymuose yra numatyta gana sudėtinga ir plati institucijų, 
turinčių kompetenciją nagrinėti administracinio pobūdžio ginčus, sistema. 
Minėtų institucijų praktikoje pasitaikys atvejų, kai kils klausimų dėl Europos 
Sąjungos teisės aiškinimo ir taikymo, o tai reiškia, jog gali kilti klausimas ir dėl 
galimybės ar (ir) teisės pasinaudoti EB 234 straipsnyje įtvirtinta procedūra. Tai, 
kas paminėta, dar kartą patvirtina teiginį, kad yra svarbu tinkamai suprasti, 
kaip Teisingumo Teismo jurisprudencijoje suvokiama sąvoka teismas EB 234 
straipsnio taikymo kontekste.

EBTT savo jurisprudencijoje pažymi, jog teismo statuso pagal EB 234 
straipsnį sąvoka yra išskirtinai susijusi su Europos Sąjungos teise ir turi būti 
aiškinama šios teisės kontekste (žr. 1997 m. rugsėjo 17 d. sprendimą byloje Dorsch 
Consult, C-54/96, Rink. 1997, p. I-4961, 2000 m. kovo 21 d. sprendimas byloje 
Gabalfrisa ir kt., Rink. 2000, p. I-1577).

Teismo sąvoka pagal EB 234 straipsnį toliau bus analizuojama pagal 
Teisingumo Teismo jurisprudencijoje suformuluotus pagrindinius kriterijus, 
kuriuos turi atitikti nacionalinis teismas, priėmęs sprendimą kreiptis dėl 
prejudicinio sprendimo: įsteigimas numatytas įstatymuose ar kituose teisės aktuose; 
veiklos tęstinumas; nepriklausomumas; taiko teisės aktus savo veikloje; ginčo 
procesas;2 priimamų sprendimų privalomasis pobūdis.3

Teisingumo Teismas savo jurisprudencijoje ne tik nurodo, kaip buvo minėta, 
kad teismo statuso pagal EB 234 straipsnį klausimas turi būti sprendžiamas pagal 
Europos Sąjungos teisę, tačiau siekia apibrėžti ir tam tikrus požymius, kuriuos 
turi atitikti institucija besikreipianti dėl prejudicinio sprendimo tam, kad būtų 
pripažinta teismu pagal minėtą EB sutarties straipsnį.4 Pažymėtina, jog iš EBTT 
jurisprudencijos matyti, jog kartais yra vartojamas terminas „požymiai“ (žr. 
1997 m. rugsėjo 17 d. sprendimą minėtoje byloje Dorsch Consult, C-54/96), 
o kartais – ir terminas „kriterijai“ (žr. 1997 m. spalio 16 d. sprendimas byloje 
Garofalo ir kt., C-69/96 – C-79/96, Rink. 1997, p. I-5603). Vėlesnėje Teisingumo 

2 Atkreiptinas dėmesys, jog EBTT sprendimuose lietuvių kalba vartojami keli terminai, t. y. kartais  
nurodoma, jog  tai ginčo proceso požymis, kartais – proceso, grindžiamo rungimosi principu, požymis. 
Todėl ir šio straipsnio autorė paminėtus terminus vartos kaip sinonimus.

3 Straipsnyje bus aptariami tik tie požymiai, kurie, straipsnio autorės nuomone, sukelia daugiausia 
diskusijų analizuojant EBTT priimtus sprendimus.

4 1966 m. birželio 30 d. sprendimas byloje 61/65 Vaassen-Goebbels / Beambtenfonds voor het 
Mijnbedrijf, 61/65, Rink. 1966,  p. 377.
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Teismo jurisprudencijoje atsiranda terminas „požymių visuma“5, kuris galėtų 
būti vertinamas kaip plačiausio turinio defi nicija. Pažymėtina, jog EBTT nėra 
suformavęs praktikos, jog visais atvejais tikrinant, ar institucija, kuri kreipiasi dėl 
prejudicinio sprendimo turi teismo statusą, reikia nustatyti anksčiau paminėtų 
požymių visumą. Teisės doktrinoje galima rasti nuomonių, jog Teisingumo 
Teismas, tikrindamas, ar yra bent keli požymiai, leidžiantys pripažinti, jog dėl 
prejudicinio sprendimo besikreipianti institucija turi teismo statusą, ir minėtus 
požymius vertindamas, taiko Prancūzijos administracinėje teisėje naudojamą 
metodą, kuris vadinamas „prielaidų puokšte“ (pranc. le faisceau d’indices). Minėtą 
metodą taiko Prancūzijos Valstybės Taryba (pranc. le Conseil d’État), siekdama 
nustatyti, kokio pobūdžio aktas bus nagrinėjamas: ar tai gali būti laikoma teismo 
procesiniu dokumentu, priimtu įgyvendinant teismines funkcijas, ar tai teismo 
vidaus administravimo aktas.6

Nuo 1997 m. priimto sprendimo minėtoje Dorsch Consult byloje, 
Teisingumo Teismas pradėjus naudoti formuluotę „siekiant nustatyti, ar 
institucija, kuri kreipiasi dėl prejudicinio sprendimo turi teismo statusą“ pagal 
EB 234 straipsnį, reikia nustatyti tokius požymius: įsteigta teisės aktais, tęstinė 
veikla, proceso metu sprendžiamas ginčas, taiko teisės aktus savo veikloje ir yra 
nepriklausoma (žr. cituotą Dorsch Consult bylą). Tačiau Teisingumo Teismas 
savo praktikoje nenurodė, kad tai baigtinis požymių, leidžiančių nustatyti teismo 
statusą, sąrašas, tačiau juo remiamasi tiek Teisingumo Teismo priimamuose 
sprendimuose (žr. minėtas Gabalfrisa ir kt. ir De Coster bylas), tiek generalinio 
advokato išvadose (žr. Unitron Scandinavia, C-275/98, ir HI, C-258/97 bylose 
pateiktas generalinių advokatų išvadas).

Nors ir minėta, jog iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad reikia 
remtis visų požymių visuma, tačau vis dėlto išskirtini du požymiai, kuriuos 
būtina nustatyti tam, kad institucija būtų pripažįstama turinti teismo statusą: 
pirma, įstatymuose ar kituose teisės aktuose tiksliai įtvirtintas santykis su valdžios 
institucijomis, ir, antra, teisė nepriklausomai ir nešališkai priimti sprendimus. 
Minėtų dviejų požymių svarbą savo priimamuose sprendimuose pažymi pats 
Teisingumo Teismas, nurodydamas, kad „nagrinėjamo ginčo, kuriame buvo 
nuspręsta kreiptis dėl prejudicinio sprendimo, kriterijus nelaikytinas svarbiausiu 
požymiu“ (žr. minėtą Gabalfrisa ir kt. bylą, taip pat 2000 m. liepos 6 d. sprendimas 
byloje Abrahamsson ir Anderson, C-407/98, Rink. 2000, p. I-5539).

5 2001 m. lapkričio 29 d. sprendimas byloje De Coster, C-17/00, Rink. 2001, p. I-9445; 2001 m. birželio 
14 d. sprendimas byloje Salzmann, C-178/99, Rink. 2001, p. I-4421; 2000 m. kovo 11 d. sprendimas 
byloje Gabalfrisa ir kt.; 2000 m. lapkričio 30 d. sprendimas byloje Österreichischer Gewerkschaft sbund, 
Rink. 2000, p. I-10497; 1997 m. rugsėjo 17 d. sprendimas byloje Dorsch Consult.

6 LexisNexis France, JurisClasseur, Fasc. 362, Cour de justice, 2005 m. vasario 19 d.
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Įstatymuose ar kituose teisės aktuose tiksliai apibrėžtas santykis su valdžios 
institucijomis. Teisingumo Teismas, siekdamas nustatyti, ar institucija, pateikusi 
kreipimąsi dėl prejudicinio sprendimo, pasižymi šiuo požymiu, tikrina, kokiame 
teisės akte buvo numatytas institucijos įsteigimas, kaip suformuluotos konkrečios 
teisės akto nuostatos. Teisingumo Teismas iš tikrųjų tokiu būdu patikrina ir 
anksčiau nurodytus požymius – ar institucijos įsteigimas numatytas įstatymuose 
ar kituose teisės aktuose ir veiklos tęstinumą. Dorsch Consult byloje generalinis 
advokatas pateiktoje išvadoje nurodė, kad „teisės aktuose turi būti numatytas 
institucijos įsteigimas, o ne ginčo šalių susitarimu“, taip pat pažymėjo, kad yra 
svarbus „institucijos ryšys su valdžios institucijomis“ ir „veiklos tęstinumas, t. y. 
institucija negali atlikti teismo funkcijų tik tam tikrais atvejais“.

Nacionalinės teisminės institucijos ryšys su valdžios institucijomis yra 
analizuojamas tokiais aspektais: teisės akto, numatančio institucijos įsteigimą, 
pobūdis ir vieta teisės aktų hierarchinėje sistemoje; teisėjų skyrimo tvarka; teisės 
aktuose, reglamentuojančiuose institucijos veiklą vartojamos sąvokos (pvz., teisti, 
bylos šalys ir pan.); priimamų procesinių dokumentų pobūdis (pvz., skundas dėl 
pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo, kasacinis skundas ir pan.).

EBTT praktikoje matyti, jog didelis dėmesys yra skiriamas institucijos ar 
teismo narių statusui (skyrimui, mandato trukmei, mandato atnaujinimo tvarkai 
ir pan.), kaip Teisingumo Teismas nurodė byloje Abrahamsson ir Anderson, tam, 
kad būtų konstatuota, jog besikreipianti institucija gali būti laikoma arba ne, kaip 
buvo konstatuota Schmid byloje, teismu pagal EB 234 straipsnį.

Pavyzdžiui, Jokela byloje7 Teisingumo Teismas spręsdamas kreipimosi dėl 
prejudicinio sprendimo nagrinėjimo klausimą, tikrino, ar besikreipianti institucija 
gali būti pripažįstama teismu. Buvo nustatyta, kad Maaseutuelinkeinojen 
valituslautakunta (Suomija) yra įsteigta specialiu įstatymu ir nagrinėja skundus 
dėl vietos savivaldos institucijų priimtų sprendimų, išnagrinėjus prašymus 
skirti paramą žemės ūkio srityje. Teisingumo Teismas nustatė, jog šios Suomijos 
institucijos nariai turi tokį patį statusą kaip ir teisėjai, pati institucija savo 
veikloje taiko įstatymus, priimami sprendimai gali būti skundžiami Suomijos 
Aukščiausiam administraciniam teismui. Visi paminėti požymiai leido 
Teisingumo Teismui konstatuoti, jog ši institucija gali būti laikoma teismu pagal 
EB 234 straipsnį.

Tais atvejais, kai yra nagrinėjamas institucijos ar teismo narių statuso 
klausimas, yra labai svarbu, kad kreipimesi dėl prejudicinio sprendimo būtų 
kiek įmanoma daugiau pateikta nacionalinių teisės aktų ar konkrečių nuostatų, 
reglamentuojančių minėtą klausimą.

7 1998 m. sprendimas byloje Jokela, C-9/97 ir C-118/97, Rink. 1998, p. I-6267.
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Teisė nepriklausomai ir nešališkai priimti sprendimus. Teisingumo Teismas 
savo praktikoje pažymi, jog institucija, kuri neturi kompetencijos priimti 
privalomojo pobūdžio sprendimus, negali būti pripažįstama kaip turinti teismo 
statusą, pavyzdžiui, kai institucija priima privalomojo pobūdžio nuomones. 
Vienoje iš nagrinėtų bylų Teisingumo Teismas, pavyzdžiui, pripažino nepriimtinu 
kreipimąsi dėl prejudicinio sprendimo, kurį pateikė Komisija, teikianti 
konsultacijas dėl pažeidimų valiutos pervedimų srityje (Italija) (1986 m. kovo 5 
d. nutartis byloje Greis Unterweger, 318/85, Rink. 1986, p. 955). Tačiau Teisingumo 
Teismas priėmė nagrinėti kreipimąsi dėl prejudicinio sprendimo, gautą iš 
Italijos Valstybės Tarybos Garofalo byloje dėl to, kad pagrindinėje byloje minėta 
institucija nagrinėjo specialųjį skundą ir turėjo pateikti nuomonę dėl Respublikos 
Prezidento priimto sprendimo.

Institucija, kuri turi kompetenciją priimti sprendimus, išnagrinėjusi 
gautus skundus, bet veikianti kaip tam tikros valdžios institucijos padalinys, yra 
laikoma valdžios institucija, o ne teismu, kaip tai suprantama Teisingumo Teismo 
jurisprudencijoje, taikant EB 234 straipsnį. EBTT jurisprudencijoje yra pabrėžiama, 
jog teismo sąvoka apima „tik tas institucijas, kurios yra nepriklausomos nuo kitų 
valdžios institucijų, dėl kurių priimtų sprendimų yra gaunami ir nagrinėjami 
skundai“.8 Corbiau byloje EBTT, išnagrinėjęs kreipimąsi dėl prejudicinio sprendimo, 
gautą iš Liuksemburgo Tiesioginių mokesčių ir akcizų direktoriaus, konstatavo, jog 
atsižvelgiant į egzistuojantį santykį tarp minėtą kreipimąsi pateikusios institucijos, 
kuri nagrinėja ginčus, kylančius tarp mokesčių mokėtojų, ir mokesčius nustatančios 
institucijos, ji negali būti laikoma teismu pagal EB 234 straipsnį. Minėtos pozicijos 
Teisingumo Teismas laikėsi ir Schmid 9 byloje priimtame sprendime, atsisakydamas 
nagrinėti kreipimąsi dėl prejudicinio sprendimo, kurį pateikė Austrijos Finansų 
direkcijos apeliacinis skyrius. Tačiau Schmid byloje Teisingumo Teismas, be kita ko, 
pabrėžė ir „institucijos nepriklausomumo“ svarbą, nurodydamas, jog „atsižvelgiant 
į tai, kad Finansų ministras gali duoti tam tikrus nurodymus regiono fi nansų 
skyriaus direktoriui (užimančiam ir apeliacinio skyriaus pirmininko pareigas), 
direktoriaus turima teisė teikti apeliaciją, skundžiant Finansų direkcijos apeliacinio 
skyriaus priimtus sprendimus, negali būti pripažįstama kaip tinkamai užtikrinanti 
institucijos nepriklausomumą“. Tuo tarpu Teisingumo Teismas, nagrinėdamas kitą 
bylą, dar iki sprendimo priėmimo Schmid byloje, buvo konstatavęs, jog Belgijos le 
Collège juridictionnel de la région Bruxelles-Capitale, turi teismo statusą pagal EB 
234 straipsnį, nors minėta institucija pagal savo veiklos organizavimo pobūdį buvo 
labai panaši į aptartąją Schmid byloje.

8 1993 m. kovo 30 d. sprendimas byloje Corbiau / Administration des contributions, C-24/92, Rink. 
1993, p. I-1277.

9 2002 m. gegužės 30 d. sprendimas byloje Schmid, C-516/99, Rink, 2002, p. I-4573.
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Teisingumo Teismo praktikoje galima rasti pavyzdžių, kai kylant neaiškumų 
dėl teismo nepriklausomo, yra remiamasi kitais požymiais, patvirtinančiais ar 
paneigiančiais teismo statuso turėjimą. Pavyzdžiui, vienu iš minėtų požymių 
Teisingumo Teismas laiko „priimto sprendimo privalomąjį pobūdį“ (žr. minėtas 
Dorsch Consult ir Gabalfrisa ir kt. bylas), tokiu būdu siekdamas užtikrinti, jog nėra 
jokios subordinacijos, pasireiškiančios per tam tikrų institucijų teisę patikrinti 
priimtus sprendimus (žr. 2000 m. birželio 6 d. sprendimą byloje Abrahamsson ir 
Anderson, C-407/98, Rink. 2000, p. I-5539).

2008 m. gegužės 14 d. Teisingumo Teismas priimė nutartį Pilato10 byloje, 
kurioje konstatavo, kad nėra kompetentingas nagrinėti Prud’homie de pêche 
de Martigues (Martigues žvejybos ginčų taryba, Prancūzija) pateiktą prašymą 
priimti prejudicinį sprendimą. Teisingumo Teismas šioje nutartyje išsamiai 
išaiškino teismo nepriklausomumo sąvokos turinį ir apimtį. EBTT nurodė, kad 
reikalavimas, jog prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusi institucija būtų  
nepriklausoma, reiškia tai, kad institucija turi būti apsaugota nuo išorinės įtakos 
ar spaudimo, kurie gali kelti grėsmę jos narių sprendimų laisvei, kiek tai susiję 
su jiems nagrinėti pateikiamomis bylomis (žr. 2006 m. rugsėjo 19 d. sprendimą 
byloje Wilson, C-506/04, Rink. 2006, p. I-8613).

Taip pat Teisingumo Teismas Pilato byloje pasinaudojo galimybe patikslinti, 
kad būtinybė užtikrinti nepriklausomybę ir nešališkumą reikalauja, jog egzistuotų 
taisyklės, be kita ko, dėl teismo sudėties, jo narių paskyrimo, įgaliojimų trukmės 
bei susilaikymo, nusišalinimo ir atšaukimo priežasčių, kad teisės subjektams 
nekiltų jokių abejonių dėl to, jog šiam teismui nedaro įtakos išoriniai veiksniai, 
ir dėl jo neutralumo susikertančių interesų atžvilgiu šiuo klausimu (žr. minėtą 
sprendimą byloje Dorsch Consult; 1999 m. vasario 4 d. sprendimą byloje 
Köllensperger ir Atzwanger, C-103/97, Rink. 1999, p. I-551; minėtą sprendimą 
byloje De Coster, C-17/00; taip pat minėtą sprendimą byloje Wilson). Teisingumo 
Teismas  nurodė, kad tam, jog prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusi 
institucija atitiktų nepriklausomumo sąlygą, pagal teismo praktiką, be kita ko, 
reikalaujama, kad šios institucijos narių atleidimo atvejai būtų aiškiai nustatyti 
įstatymo nuostatose (žr. minėtą sprendimą byloje Köllensperger ir Atzwanger bei 
minėtą sprendimą byloje Schmid). Teisingumo Teismas pažymėjo, jog iš bylos 
medžiagos matyti, kad žvejybos arbitrai, bent jau vykdydami tam tikrą veiklą, yra 
pavaldūs administracijai, reikalaujama, kad žvejybos arbitrai priimtų priesaiką, 
pagal kurią jie prisiekia, be kita ko, „laikytis jų vadovų įsakymų“. Teisingumo 
Teismas pažymėjo, jog neatrodo, kad žvejybos arbitrai būtų atleidžiami iš pareigų 
laikantis ypatingų garantijų, pagal kurias nekiltų jokių pagrįstų abejonių dėl to, 
jog šiai institucijai nedaro įtakos išoriniai veiksniai, neapibrėžia galimo atleidimo 

10 2008 m. gegužės 14 d. nutartis byloje Pilato, C-109/07, dar nepaskelbta Rinkinyje.
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iš pareigų priežasčių. Teisingumo Teismas konstatavo, kad atsižvelgiant į visas 
paminėtas aplinkybes negalima nuspręsti, kad Prud’homie de pêche de Martigues 
atitinka prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiančiai institucijai keliamą 
nepriklausomumo sąlygą.

Ginčo procesas. Tai dar vienas iš požymių, kurį tikrina Teisingumo Teismas, 
spręsdamas kreipimosi dėl prejudicinio sprendimo priimtinumo klausimą. 
Šis požymis kartais turi lemiamą pobūdį dėl teismo statuso „suteikimo“ vienai 
ar kitai institucijai, kai yra konstatuojama, kad dėl prejudicinio sprendimo 
besikreipianti institucija atitinka visus požymius, tačiau „EB 234 straipsnyje 
numatyta procedūra gali pasinaudoti tik institucija, kuri nagrinėja ginčą“.11

2008 m. gruodžio 16 d. EBTT didžioji teisėjų kolegija Cartesio12 byloje 
priimtame sprendime patvirtino jau suformuotą praktiką, nurodydamas, kad 
vis dėlto pagal EB 234 straipsnį kreipimasis į Teisingumo Teismą nepriklauso 
nuo to, ar procesas, per kurį nacionalinis teismas pateikia prejudicinį klausimą, 
grindžiamas ginčo procesu (rungimosi principu). Teisingumo Teismas nurodė, 
iš šio straipsnio išplaukia, kad nacionaliniai teismai gali kreiptis į Teisingumo 
Teismą, tik jei jie nagrinėja ginčą, kuriame pagal nustatytą procedūrą turi priimti 
teismo procesini dokumentą (šiuo klausimu žr. 2002 m. sausio 15 d. sprendimą 
byloje Lutz ir kt., C-182/00, Rink. 2002, p. I-547 ir jame nurodytą teismų praktiką).

Teisingumo Teismas nurodė, kad atvirkščiai – iš šio straipsnio išplaukia, kad 
nacionaliniai teismai gali kreiptis į Teisingumo Teismą, tik jei jie nagrinėja ginčą 
ir pagal nustatytą procedūrą turi priimti teisminio pobūdžio sprendimą (šiuo 
klausimu žr. 2002 m. sausio 15 d. sprendimą byloje Lutz ir kt., C-182/00, Rink. 2002, 
p. I-547 ir jame nurodytą teismų praktiką). Cartesio byloje Teisingumo Teismas 
nagrinėjo Szegedi Ítélőtábla (Vengrija) prašymą priimti prejudicinį sprendimą. 
Prejudiciniame sprendime nurodyta, kad nacionalinis teismas, veikiantis kaip 
įmonių registro tvarkytojas, veikia kaip administracinė valdžios institucija, ir 
neturėdamas nagrinėti ginčo, jis negali būti laikomas atliekančiu teisminę funkciją. 
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad taip yra, pavyzdžiui, tuo atveju, kai jis priima 
sprendimą dėl prašymo įregistruoti bendrovę įmonių registre vadovaudamasis 
procedūra, kuria nesiekiama panaikinti akto, tariamai pažeidžiančio pareiškėjo 
teises (žr. minėtą sprendimą byloje Lutz ir kt.). Prejudiciniame sprendime 
nurodyta, kad apeliacine tvarka nagrinėdamas dėl žemesnės grandies teismo, 
veikiančio kaip įmonių registro tvarkytojas, priimto sprendimo, kuriuo atsisakyta 
patenkinti prašymą įregistruoti pateiktą apeliacinį skundą, siekiant panaikinti 
šį tariamai pareiškėjo teises pažeidžiantį sprendimą, teismas nagrinėja ginčą ir 
vykdo teisminę funkciją. Teisingumo Teismas nurodė, kad iš bylos medžiagos 

11 1999 m. lapkričio 18 sprendimas byloje X ir Y, C-200/98, Rink. 1999, p. I-8261.
12 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimas byloje Cartesio, C-210/06, dar nepaskelbtas Rinkinyje.
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matyti, kad pagrindinėje byloje prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs 
teismas apeliacine tvarka nagrinėja apeliacinį skundą dėl žemesnės grandies 
teismo, veikiančio kaip įmonių registro tvarkytojas, priimto sprendimo, kuriuo 
atsisakyta patenkinti bendrovės prašymą įregistruoti jos buveinės perkėlimą 
įmonių registre ir pakeisti šio registro duomenis, panaikinimo. Teisingumo Teismo 
didžioji teisėjų kolegija konstatavo, kad pagrindinėje byloje prašymą priimti 
prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nagrinėja bylą ir vykdo teisminę funkciją, 
nepaisydamas to, kad procesas šiame teisme nevyksta ginčo tvarka, todėl EB 234 
straipsnio prasme pripažintinas teismu.

Ginčo proceso požymis yra glaudžiai susijęs su atliekamos veiklos 
pobūdžiu ir daugiausiai neaiškumų kyla tais atvejais, kai yra atliekamos tiek 
teisminės funkcijos, tiek viešojo administravimo funkcijos. Teisingumo Teismas 
Job Centre13 byloje konstatavo, kad pavyzdžiui, įmonės prašymo dėl įtraukimo į 
įmonių registrą nagrinėjimas negali būti laikomas teisminių funkcijų atlikimu. 
Victoria Film byloje Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, kuriuo atsisakė 
priimti Švedijos Finansų komisijos kreipimąsi dėl prejudicinio sprendimo 
motyvuodamas, jog jos atliekama veikla turi viešojo administravimo pobūdį, 
nes ji visų pirma priima sprendimus dėl tam tikros operacijos atlikimo, o ne 
nagrinėja ginčus.14 Teisingumo Teismas vienoje iš bylų konstatavo, jog tais 
atvejais, kai besikreipiant dėl prejudicinio sprendimo institucija atlieka dvejopo 
pobūdžio funkcijas, lemiamą reikšmę turi nustatymas, kokias funkcijas atliko 
tuo momentu, kai buvo priimtas sprendimas kreiptis į EBTT dėl prejudicinio 
sprendimo.15 Pažymėtina, jog nėra svarbu, kokiame procese yra priimamas 
sprendimas kreiptis į Teisingumo Teismą, t. y. administraciniame, civiliniame, 
baudžiamajame ir kt. (žr. Rinau, Babanov, Sabatauskas ir kt. bylas).

Taigi kiekviena iš Lietuvos institucijų ar teismų, nagrinėjančių 
administracinio pobūdžio ginčus, nuspręsdama pasinaudoti EB 234 sutarties 
straipsnyje įtvirtinta procedūra ir priimdama sprendimą kreiptis dėl prejudicinio 
sprendimo į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą, turėtų, remdamasi šio 
teismo praktika, kurioje Teisingumo Teismas, nagrinėdamas nacionalinių teismų 
pateiktus kreipimusis dėl prejudicinio sprendimo, sprendė, ar pastarieji atitinka 
EB 234 straipsnyje įtvirtintai teismo sąvokai, įvertinti savo statusą. Ir tik EBTT 
prejudiciniai sprendimai ar nutartys, kurie bus priimami ateityje, parodys, 
kuria linkme toliau vystysis teismo jurisprudencija, tinkamai užtikrinant 
EB 234 straipsnyje įtvirtinto nacionalinių teismų ir Teisingumo Teismo 
bendradarbiavimo principo įgyvendinimą.

13  1995 m. spalio 19 d. sprendimas byloje Job Centre, C-111/94, Rink, 1995, p .I-3361.
14  1998 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje Victoria Film, C-134/97, Rink. p. I-7023.
15  1999 m. lapkričio 26 d. nutartis byloje ANAS, C-192/98, Rink. 1999, p. I-8583.
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Pritarta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjų 2009 m. kovo 18 d. pasitarime

Parengė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
Teismų praktikos departamentas

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, 

nagrinėjant bylas pagal viešąjį interesą ginančių subjektų 

skundus (prašymus), apibendrinimas

1999 m. sausio 14 d. Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-
1029 (Valstybės žinios, 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) 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. Tačiau įstatymų leidėjas numatė ne 
tik suinteresuotų asmenų, kurių interesai yra pažeisti, teisę kreiptis į teismą. 
Teisminiu būdu gintini ir viešieji interesai. Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas imasi nagrinėti 
administracinę bylą pagal prokuroro, administravimo subjektų, valstybės 
kontrolės pareigūnų, kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų 
ar fi zinių 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 fi ziniai asmenys gali kreiptis 
į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos 
valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai.

Šiame kontekste pažymėtina, kad universalaus apibrėžimo, kas yra 
viešasis interesas, nėra. Tam tikrų bandymų apibrėžti, kas yra viešasis 
interesas, galima rasti įvairiose mokslo srityse. Politologijoje pripažįstama, 
kad viešasis interesas yra bendras visuomenės narių interesas arba individų 
interesų agregacija1. Filosofi jos moksle pagrindinis dėmesys skiriamas žodžio 

1 Iain McLean, Alistair McMillan, Concise Oxford Dictionary of Politics. Oxford: Oxford University 
Press, 2003. P. 448
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„interesas“ reikšmei nustatyti: pripažįstama, kad interesas (lot. dalyvauti) – tai 
vertė, vertybė, tai, kas reikšminga2. Sociologai pažymi, kad viešojo intereso 
koncepcija glaudžiai susijusi su idealiu standartu, kurio siekia valstybės 
institucijos, arba taisyklių, kurias nustato dauguma, išraiška3. Nepaliaujamos 
diskusijos dėl sąvokos „viešasis interesas“ turinio vyksta ir teisės doktrinoje, 
tačiau pripažįstama, kad viešasis interesas yra kintantis ir neįmanoma a priori 
numatyti visų situacijų, kada viešajam interesui gali atsirasti grėsmių. Taip pat 
pripažįstama, kad dėl viešojo intereso dinamiškumo, viešojo intereso turinio 
aiškinimas turėtų būti paliktas vien teismų praktikai.

Lietuvos įstatymų leidėjas nepateikė viešojo intereso apibrėžimo, ir 
teismas kiekvieną kartą turi ad hoc nustatyti viešojo intereso buvimo faktą. 
Taikant Administracinių bylų teisenos įstatymą, viešasis interesas 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. Didelė atsakomybė 
už viešojo intereso apsaugą valstybėje tenka prokurorams, administravimo 
subjektams ir kitoms valstybės (savivaldybių) institucijoms, kurioms įstatymai 
suteikia įgaliojimus ginti viešąjį interesą. Įstatymų nustatytais atvejais 
administraciniai teismai nagrinėja ir visuomeninių organizacijų bei fi zinių 
asmenų kreipimąsi dėl valstybės ir kitų viešųjų interesų gynimo. Atsižvelgus 
į tai, kad viešasis interesas yra dinamiškas, labai įvairus ir administraciniai 
teismai kiekvienoje byloje aiškinasi, ar ginami interesai yra pripažintini 
viešaisiais, tikslinga apibendrinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
praktiką, susijusią su viešojo intereso gynimu.

Šiame apibendrinime analizuojama Vyriausiojo administracinio 
teismo praktika, nagrinėjant bylas dėl viešojo intereso gynimo, kurias 
inicijuoja prokuroras, administravimo subjektai, kiti juridiniai ar fi ziniai 
asmenys. Pažymėtina, kad viešąjį interesą administracinis teismas gina ne 
tik pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 
punkte ir 56 straipsnio 1 dalyje numatytų subjektų skundus (prašymus), bet 
ir savo iniciatyva tais atvejais, kai administracinis teismas įžvelgia grėsmę 
asmenų, visuomenės ir valstybės teisėms, jeigu jų teisių pažeidimas kartu 
lemtų ir viešojo intereso pažeidimą. Viešasis interesas ginamas įvairiomis 
procesinėmis priemonėmis: teismui renkant įrodymus savo iniciatyva 
2 Губский Е.Ф. Философский энциклопедический словарь. Москва: Инфра-М, 2006.
3 David L. Sills, International Encyclopedia of the Social Sciences. New York (N.Y.): Th e Macmillan 

Company & Th e Free Press; London: Collier Macmillan, 1972. P. 170
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(Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str. 4 d.), savo iniciatyva taikant 
reikalavimo užtikrinimo priemones (Administracinių bylų teisenos įstatymo 
71 str. 1 d.), nagrinėjant pareiškimus dėl skundo atsisakymo (Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 132 str.), peržengiant apeliacinio (atskirojo) skundo 
ribas ir patikrinant tiek apskųstosios, tiek neapskųstosios sprendimo dalių 
teisėtumą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 str. 1 d., 148 str.), 
atnaujinant procesą, kad būtų apgintas viešasis interesas (Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 154 str.) ir kt. Tačiau, atsižvelgus į tai, kad didžiąją 
bylų dėl viešojo intereso gynimo dalį sudaro skundai (prašymai), inicijuoti  
prokuroro, administravimo subjektų bei kitų juridinių ar fi zinių asmenų, 
praktikos, susijusios su minėtų procesinių priemonių taikymu teismo 
iniciatyva, analizė nėra šio apibendrinimo dalykas. Nagrinėjant konkrečius 
Vyriausiojo administracinio teismo praktikos pavyzdžius, apibendrinime 
dėmesys koncentruojamas į viešojo intereso sampratos bei viešojo intereso 
gynimo ribų analizę. Kartu aptariami atitinkamų subjektų teisės kreiptis į 
teismą dėl viešojo intereso gynimo įgyvendinimo sąlygų, procesinių ypatumų, 
sprendžiant bylas dėl viešojo intereso gynimo, aktualūs aspektai.

Rengiant šį apibendrinimą, išanalizuotos nuo 2004 m. iki 2009 m. 
vasario mėnesio Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėtos 
bylos, susijusios su Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 
dalies 3 punkto, 56 straipsnio 1 dalies taikymu.

Paminėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 
m. kovo 28 d. nutarime akcentavo, jog nors pagal Konstituciją žemesnės 
instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, 
apskritai yra saistomi aukštesnės instancijos teismų sprendimų – precedentų 
tų kategorijų bylose, aukštesnės instancijos teismai (ir tų teismų teisėjai) 
negali kištis į žemesnės instancijos teismų nagrinėjamas bylas, teikti jiems 
kokių nors privalomų ar rekomendacinio pobūdžio nurodymų, kaip turi būti 
sprendžiamos atitinkamos bylos ir pan.  Šiame apibendrinime pateikiamos 
ne naujos teisės aktų aiškinimo taisyklės, o aktualios administracinių teismų 
praktikos sisteminė analizė. Apibendrinimo tikslas yra ne nurodyti teismams, 
kaip jie turėtų spręsti vienokias ar kitokias bylas, o pateikti susistemintą 
medžiagą, kuri parodytų, kaip panašaus pobūdžio bylas sprendžia Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas, parodytų vyraujančias teismų praktikos 
tendencijas. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog, kaip nurodė Konstitucinis Teismas 
2007 m. spalio 24 d. nutarime, remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai, 
o teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų 
sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas 
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tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos 
bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi 
būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas.

1.1. Viešojo intereso gynimo teisinis reguliavimas

Minėta, kad subjektų teisė ginti viešąjį interesą numatyta 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte bei 
to paties įstatymo 56 straipsnio 1 dalyje. Tačiau šios nuostatos turėtų būti 
aiškinamos viso šių straipsnių ir kituose šio įstatymo straipsniuose (jų dalyse) 
nustatyto teisinio reguliavimo kontekste. Administracinių bylų teisenos 
įstatymas yra reikšmingas ne tik dėl to, kad jame nustatyta teisė tam tikriems 
subjektams kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Administracinių 
bylų teisenos įstatyme taip pat yra reguliuojami bendrieji su viešojo intereso 
gynimu susiję klausimai:

1. Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje 
numatyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) 
administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto 
paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) 
įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai 
baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

2. Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) 
padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas 
praleistas dėl svarbios priežasties.

3. Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 3 dalis įtvirtina 
taisyklę, jog įstatymo numatytais atvejais skundas (prašymas) pirmiausia turi 
būti paduodamas administracinių ginčų komisijai ar kitai išankstinio ginčų 
nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, po to skundas gali būti paduodamas 
ir administraciniam teismui.

4. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 7 punkte 
numatyta, kad žyminiu mokesčiu neapmokestinami skundai (prašymai) dėl 
prokurorų, administravimo subjektų, valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, 
tarnybų ar fi zinių asmenų kreipimųsi įstatymų nustatytais atvejais dėl 
valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo, taip pat įstatymų nustatytų valdžios 
institucijų, įstaigų ar jų tarnautojų kreipimųsi dėl kitų asmenų teisių gynimo.

5. Administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 dalyje 
įtvirtinta prokuroro bei viešojo administravimo subjektų teisė paduoti 
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prašymą atnaujinti procesą, kad būtų apgintas viešasis interesas ar apgintos 
valstybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai.

Taigi, nagrinėjant administracines bylas dėl viešojo intereso gynimo, 
būtina sistemiškai taikyti šį teisės aktą. Pagal minėtų teisės normų prasmę, 
siekdami apginti viešąjį interesą, į teismą gali kreiptis tik tam tikri asmenys, 
ir tik tada, kai tai tiesiogiai nurodyta įstatyme. Dėl šios priežasties yra 
reikšminga apžvelgti teisės aktus, kurie numato tam tikrų subjektų teisę 
kreiptis į teismą, kad apgintų viešąjį interesą, ir jos įgyvendinimo ypatybes4:

1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnis įtvirtina prokuroro 
teisę įstatymo nustatytais atvejais ginti asmens, visuomenės ir valstybės teises 
bei teisėtus interesus.

2. 2003 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 
Nr. IX-1518 (Valstybės žinios, 2003, Nr. 42-1919) 19 straipsnio 1 dalis numato, 
kad prokurorai, nustatę asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų 
pažeidimą, viešąjį interesą gina įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka pagal 
asmens, valstybės ar savivaldybių institucijos arba įstaigos pranešimą, pasiūlymą, 
pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai kitų 
institucijų pareigūnai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti 
šį interesą, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti. Prokuratūros įstatymo 9 
straipsnis numato, kad viena iš prokurorų funkcijų yra ginti viešąjį interesą.

3. 1998 m. gegužės 14 d. Lietuvos Respublikos savivaldybių 
administracinės priežiūros įstatymas Nr. VIII-730 (Valstybės žinios, 1998, 
Nr. 51-1392, 2004, Nr. 98-3626) numato Vyriausybės atstovo teisę ginti 
viešąjį interesą, kurį pažeidžia savivaldybės institucijos ar pareigūnai. 
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 
straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad Vyriausybės atstovas, atlikdamas 
savivaldybių administracinę priežiūrą, gali paduoti administraciniam 
teismui pareiškimus dėl savivaldybės institucijų ir savivaldybės pareigūnų 
teisės aktų, neatitinkančių Konstitucijos ir įstatymų, dėl įstatymų ir 
Vyriausybės sprendimų ar kitų teisės aktų (kuriais įgyvendinamos valstybinės 
(perduotos savivaldybėms) funkcijos) nevykdymo, dėl savivaldybės viešojo 
administravimo subjektų aktų ir veiksmų (neveikimo), pažeidžiančių  viešąjį 
interesą ar gyventojų ir organizacijų teises, teisėtumo.

4. 1994 m. lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos 
įstatymas Nr. I-657 (Valstybės žinios, 1994, Nr. 94-1833, 2007, Nr. 12-488), 
kurio 30 straipsnis nustato, jog vartotojų viešąjį interesą gina Valstybinė 

4 Pastebėtina, kad viešojo intereso analizė atliekama, remiantis teisiniu reguliavimu, kuris galiojo 2009 
m. vasario 17 d.
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vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir šio įstatymo 31 straipsnyje nustatytas 
sąlygas atitinkančios vartotojų asociacijos, o įstatymų nustatytais atvejais – 
kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir juridiniai asmenys. Įstatymo 31 
straipsnis reguliuoja sąlygas, kurias turi atitikti vartotojų asociacijos, ginančios 
vartotojų viešąjį interesą:

1) jos turi būti įregistruotos Juridinių asmenų registre;
2) steigimo dokumente nurodytas veiklos tikslas – vartotojų teisių ir 

teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas;
3) asociacijoje yra ne mažiau kaip 20 narių. Tuo atveju, kai asociacijos 

nariai yra iš kitos vartotojų asociacijos, bendras šių asociacijų narių 
skaičius turi būti ne mažesnis kaip 20;

4) asociacijos yra nepriklausomos nuo verslo ir kitų su vartotojų teisių 
gynimu nesusijusių interesų.
5. Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo 

priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais 
(toliau – ir Orhuso konvencija), priimta 1998 m. birželio 25 d. Orhuse, 
įsigaliojusi 2002 m. balandžio 28 d. (Valstybės žinios, 2001, Nr. 73), suteikia 
teisę visuomeninėms organizacijoms ginti viešąjį interesą aplinkosaugos 
srityje. Pagal Orhuso konvencijos 2 straipsnio 5 dalį, suinteresuota visuomenė 
– tai visuomenė, kuriai daro įtaką arba gali daryti įtaką aplinkosaugos srityje 
priimami sprendimai arba kuri yra suinteresuota sprendimų priėmimo 
procesu; pagal šį apibrėžimą nevyriausybinės organizacijos, padedančios 
spręsti aplinkosaugos problemas ir veikiančios pagal nacionalinių įstatymų 
reikalavimus, laikomos suinteresuotomis organizacijomis. Orhuso konvencijos 
9 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta suinteresuotos visuomenės teisė kreiptis 
į teismus dėl priimtų sprendimų tais aplinkos apsaugos klausimais, kurie 
yra konkrečiai nurodyti Konvencijoje, tarp jų – dėl aplinkos elementų: oro, 
atmosferos, vandens, dirvožemio, žemės, kraštovaizdžio, gamtos objektų 
būklės, biologinės įvairovės bei šių elementų sąveikos (Konvencijos 3 
straipsnio a punktas), taip pat dėl žmonių sveikatos ir saugos būklės, 
gyvenimo sąlygų (Konvencijos 3 straipsnio c punktas).

6. 2004 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 
įstatymo Nr. IX-1962 (Valstybės žinios, 2004, Nr. 21-617) 32 straipsnyje 
įtvirtinta suinteresuotos visuomenės teisė apskųsti patvirtintus teritorijų 
planavimo dokumentų sprendinius, jei suinteresuota visuomenė mano, 
kad tie sprendiniai pažeidžia visuomenės ar valstybės teises ar teisėtus 
interesus. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 31 dalyje pateiktą 
sąvoką, suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai daro įtaką arba gali 
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daryti įtaką rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniai ar 
kuri yra suinteresuota tų sprendinių įgyvendinimu; pagal šį apibrėžimą 
nevyriausybinės organizacijos, padedančios spręsti kraštotvarkos problemas 
ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus, laikomos 
suinteresuotomis organizacijomis. Detalesnę viešojo intereso gynimo 
tvarką nustato Įstatymo 32 straipsnio 4 dalis. Minėta norma įtvirtina, kad 
asmenys, kurie gali būti priskirti suinteresuotai visuomenei ir manantys, kad 
patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai pažeidžia visuomenės 
ar valstybės teises ar teisėtus interesus, gali dėl tokių sprendinių teisėtumo 
kreiptis į apskrities viršininko administraciją arba į Vyriausybės ar Aplinkos 
ministerijos įgaliotą instituciją pagal šio Įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą kompetenciją. Apskrities viršininko administracija arba Vyriausybės 
ar Aplinkos ministerijos įgaliota institucija Viešojo administravimo įstatymo 
nustatyta tvarka išnagrinėja asmens kreipimąsi ir, nustačiusi visuomenės ar 
valstybės teisių ar teisėtų interesų pažeidimą, inicijuoja atitinkamų teritorijų 
planavimo dokumentų sprendinių panaikinimą administracine tvarka, o 
nesant galimybės teritorijų planavimo dokumentų sprendinius panaikinti 
administracine tvarka, kreipiasi į teismą.

7. 2004 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas 
Nr. IX-1969 (Valstybės žinios, 2004, Nr. 25-745) nustato visuomeninėms 
organizacijoms taikomus nacionalinius reikalavimus.

1.2. Viešojo intereso samprata

1. Įstatymų leidėjas nepateikė viešojo intereso sąvokos apibrėžimo. 
Administracinių bylų teisenos įstatyme sąvoka viešasis interesas nėra 
nustatyta. Viešasis interesas taip pat nėra apibrėžtas kitų teisės šakų 
normomis. Pažymėtina, kad teisės aktuose vartojamos skirtingos sąvokos, 
pavyzdžiui, Civiliniame kodekse, Civilinio proceso kodekse vartojama 
„viešojo intereso“ sąvoka, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnyje 
– „asmens, visuomenės ir valstybės teisių bei teisėtų interesų“ sąvoka ir kt. 
Visos šios sąvokos – „visuomenės poreikiai (reikmės)“, „valstybės poreikiai 
(reikmės)“, „savivaldybės poreikiai (reikmės)“ – žymi viešąjį interesą ir yra 
sietinos su konstitucine tautos gerovės samprata (Konstitucinio Teismo 2007 
m. lapkričio 23 d. nutarimas).

2. Aiškinant viešojo intereso sampratą, svarbu atsižvelgti į Konstitucinio 
Teismo nutarimuose suformuluotą ofi cialią konstitucinę doktriną. 
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Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad viešojo intereso, kaip 
valstybės pripažinto ir teisės ginamo visuomeninio intereso, įgyvendinimas 
yra viena iš svarbiausių pačios visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų 
(Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d., 2005 m. gegužės 13 d. nutarimai). 
Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje taip pat yra pažymėjęs, kad 
„visuomenės interesas“ sietinas su „socialiai svarbiais tikslais“ (Konstitucinio 
Teismo 2003 m. kovo 4 d. nutarimas).

3. Atsižvelgus į tai, kad įstatymų leidėjas nepateikė viešojo intereso 
sąvokos apibrėžimo, įvertinus, kad Konstitucinis Teismas viešąjį interesą 
supranta plačiai, bylą nagrinėjantys administraciniai teismai kiekvienu atveju 
sprendžia klausimą, ar interesas, į kurį kėsinamasi, nagrinėjamoje situacijoje 
pripažintinas viešuoju interesu. Administracinėje byloje Nr. A17-742/2007 
teisėjų kolegija pažymėjo, kad įstatymų leidėjas suteikia teisę prokurorui 
spręsti, yra konkrečiu atveju viešasis interesas inicijuoti administracinę bylą, 
ar ne, tačiau galutinai apie viešojo intereso buvimą ar nebuvimą sprendžia 
teismas, nagrinėjantis administracinę bylą, iškeltą pagal prokuroro prašymą. 
Tokioje byloje teismas kiekvieną kartą turi ad hoc nustatinėti viešojo 
intereso buvimo faktą, atsižvelgdamas į visas konkrečios bylos aplinkybes, 
joje nagrinėtinų klausimų pobūdį ir reikšmę (2007 m. lapkričio 5 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A17-742/2007).

4. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi plačios viešojo 
intereso koncepcijos. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje 
pripažįstama, 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. Ši išvada suformuota administracinėje byloje Nr. A3-
11/2004, remiantis semantine žodžių „viešas“ ir „interesas“ reikšmių analize: 
teisėjų kolegija pažymėjo, kad Dabartinės lietuvių kalbos žodyne žodis 
„viešas“ aiškinamas kaip visiems skirtas, visuomenės naudojamas, atviras, 
neslaptas; žodis „interesas“ aiškinamas kaip svarbus, rūpimas dalykas, reikalas, 
nauda, susidomėjimas (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Mokslo 
ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000 m., 215, 931 p.). Siekiant nustatyti 
sąvokos „viešas interesas“ turinį, yra svarbu tai, kad tai yra specialiajai 
teisinei kalbai, o ne bendrinei kalbai būdingas terminas. Todėl svarbu, 
kokia prasme šis terminas naudojamas teisinėje ir, visų pirma, teisminėje 
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praktikoje. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad 
nusikaltimų kardymas, tyrimas, nustatymas yra viešasis interesas (2002 m. 
rugsėjo 19 d. nutarimas), žmonių sveikatos apsauga yra konstituciškai svarbus 
tikslas, viešasis interesas (2002 m. kovo 14 d. nutarimas), daugiabučių namų 
tinkamas eksploatavimas bei jų išsaugojimas yra ne tik privatus savininkų, 
bet ir viešasis interesas (2000 m. gruodžio 21 d.), autoriaus teisių ir interesų 
gynyba nuo pažeidimų yra viešas interesas (2000 m. liepos 5 d.). Taip pat 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad viešojo 
intereso, kaip valstybės pripažinto ir teisės ginamo visuomeninio intereso, 
įgyvendinimas yra viena iš svarbiausių pačios visuomenės egzistavimo ir 
raidos sąlygų (1997 m. gegužės 6 d.). Iš šių nuostatų matyti, kad viešuoju 
interesu Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktikoje yra laikoma 
tai, kas yra objektyviai reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei. Civilinio 
kodekso 2.34 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad viešieji juridiniai asmenys 
yra valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių 
naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius 
interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, 
viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir t. t.). Iš šios teisės normos turinio 
seka, kad įstatymų leidėjas pripažįsta, kad viešasis interesas gali būti kaip 
apimantis ne tik visuomenės, bet ir visuomenės dalies interesus. Įvertinusi 
šiuos argumentus, teisėjų kolegija nusprendė, jog viešasis interesas, taikant 
Administracinių bylų teisenos įstatymą, 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 (2004 m. sausio 23 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A3-11/2004).

5. Pažymėtina, kad viešuoju interesu laikytinas ne bet koks teisėtas 
asmens ar grupės asmenų interesas, o tik toks, kuris atspindi ir išreiškia 
pamatines visuomenės vertybes, kurias įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos 
Respublikos Konstitucija. Todėl kiekvienąkart, kai kyla klausimas, ar tam tikras 
interesas laikytinas viešuoju, būtina nustatyti aplinkybę, kad, nepatenkinus 
tam tikro asmens ar grupės asmenų intereso, būtų pažeistos Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės 
(2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje 
Nr. A146-335/2008, Administracinė jurisprudencija Nr. 5(15), 184-229 p., taip pat 
žr. 2009 m. sausio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-15/2009).
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6. Šiame kontekste kartu pažymėtina, kad tais atvejais, kai sprendimą, ar 
tam tikras interesas turi būti laikomas viešuoju ir ginamas bei saugomas kaip 
viešasis interesas, turi priimti bylą sprendžiantis teismas, būtina tai motyvuoti 
atitinkamame teismo akte. Priešingu atveju kiltų pagrįsta abejonė, kad tai, 
kas teismo yra ginama ir saugoma kaip viešasis interesas, iš tikrųjų yra ne 
viešasis, bet privatus tam tikro asmens interesas (Konstitucinio Teismo 2006 
m. rugsėjo 21 d. nutarimas).

1.3. Viešojo intereso ir asmeninių subjektinių teisių gynybos atribojimo 

viena nuo kitos ir tarpusavio sąveikos problema

1. 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 
(2008 m. balandžio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-679/2008). 
Be to, skiriasi ir skundo tenkinimo sąlygos, nes ne kiekvienas teisės akto 
pažeidimas kartu lemia ir viešojo intereso pažeidimą, o toks pažeidimas yra 
būtinas, siekiant patenkinti skundą dėl viešojo intereso gynybos. Tuo tarpu 
asmuo, kuris gina savo subjektinę teisę, bylos nagrinėjimo metu turi įrodyti 
šios savo teisės pažeidimą. Atvejų, kada ginamas viešasis interesas, o kada 
pareiškėjas gina savo subjektines teises ar įstatymo saugomus interesus, 
atribojimas, visų pirma, apibrėžia bylos nagrinėjimo dalyką ir lemia tam tikrų 
įrodinėjimo taisyklių taikymą. Administracinėje byloje Nr. A438-679/2008 
teisėjų kolegija sprendė, ar yra pagrindas panaikinti pareiškėjų ginčijamus 
2004 m. lapkričio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymą, kuriuo patvirtintas detalusis planas, bei 2005 m. birželio 
3 d. sprendimą išduoti statybos leidimą. Pareiškėjai teigė, jog, pastačius 
detaliajame plane numatytą pastatą, jų gyvenimo sąlygos (konkrečiai – 
galimybė prižiūrėti žaidžiančius vaikus, vaikams naudotis vaikų žaidimo 
aikštele) bus apribotos ne pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų 
nuostatas. Pareiškėjai nurodė, kad detaliojo plano sprendiniai pažeidžia 
leidžiamą maksimalaus užstatymo intensyvumą; nei detaliajame plane, nei 
statinio projekte nėra numatyta gaisrinių mašinų apsisukimo aikštelė; be 
to, statybos leidimas išduotas nepateikus visų būtinų dokumentų. Teisėjų 
kolegija pažymėjo, kad paprastai tokio pobūdžio bylose yra susiduriama su 
viešojo intereso ir asmeninių subjektinių teisių (ar asmens įstatymo saugomų 
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interesų) gynybos atribojimo viena nuo kitos ir tarpusavio sąveikos problema. 
Teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjų skundo pirmosios instancijos teismui 
ir apeliacinio skundo teisinė argumentacija buvo susijusi su pareiškėjų tikrai 
ar tariamai pažeistų subjektinių teisių ar įstatymų saugomų interesų gynyba, 
o ne su viešojo intereso gynyba. Ši aplinkybė savo ruožtu apsprendžia ir 
bylos nagrinėjimo ribas, kurios pasireiškia tuo, kad byloje keliami klausimai 
visų pirma tirtini tuo aspektu, ar ginčijamais sprendimais buvo pažeistos 
apeliantų subjektinės teisės bei įstatymų saugomi interesai, ar ne. Ir priešingai, 
teisiniai argumentai, kurie susiję išimtinai tik su viešojo intereso gynyba, 
išeina iš bylos nagrinėjimo ribų ir nesudaro bylos nagrinėjimo dalyko. Pagal 
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 
4 dalį, įrodymus pateikia proceso šalys ir kiti proceso dalyviai. Prireikus 
teismas gali pasiūlyti minėtiems asmenims pateikti papildomų įrodymų arba 
šių asmenų prašymu ar savo iniciatyva išreikalauti reikiamus dokumentus, 
pareikalauti iš pareigūnų paaiškinimų. Ši įstatyminė nuostata reiškia, kad 
asmuo, kuris kreipiasi į teismą dėl savo tikrai ar tariamai pažeistų subjektinių 
teisių ar įstatymų saugomų interesų gynybos, turi įrodyti, jog jo subjektinės 
teisės ar įstatymų saugomas interesas yra pažeisti. Teisėjų kolegija nustatė, kad 
reikalavimas panaikinti skundžiamus sprendimus iš esmės yra grindžiamas 
argumentais, kurie yra susiję su ginčijamų sprendimų neatitikimu tam 
tikriems teisės aktų reikalavimams, kurie, pareiškėjų nuomone, pažeidžia jų 
subjektines teises bei įstatymų saugomus interesus (2008 m. balandžio 28 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A438-679/2008).

2. Nustatyti, ar pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl savo subjektinės teisės 
ar dėl viešojo intereso gynimo, yra reikšminga ir dėl to, jog kai įstatymai 
nesuteikia pareiškėjui teisės kreiptis į teismą dėl skunde (prašyme) nurodomo 
viešojo intereso gynimo, teisėjas privalo atsisakyti priimti tokį skundą 
(prašymą), vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 
straipsnio 2 dalies 1 punktu. Teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. 
AS11-379/2007 konstatavo, kad Seimo nario statusą reguliuojantys Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos V skirsnis, Lietuvos Respublikos Seimo statuto I, II, 
IV skirsniai nesuteikia Seimo nariui teisės kreiptis į teismą dėl viešojo intereso 
gynimo. Tokia teisė Seimo nariui nesuteikta ir Teritorijų planavimo įstatyme 
(Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 6 dalis tik suinteresuotai 
visuomenei suteikia teisę kreiptis į teismą dėl patvirtintų teritorijų planavimo 
dokumentų sprendinių ginant viešąjį interesą; Seimo narys nepatenka į 
Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 31 dalyje pateiktą suinteresuotos 
visuomenės apibūdinimą). Teisėjų kolegija nusprendė, kad esant 
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išdėstytoms aplinkybėms, Seimo nario, siekiančio apginti viešąjį interesą, 
skundas nenagrinėtinas teismų ir jis atsisakytinas priimti, vadovaujantis 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu. (2007 
m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11-379/2007).  

3. Teismo praktikoje pripažįstama, kad pagrindiniai kriterijai, 
siekiant nustatyti, ar asmuo gina viešąjį interesą, ar savo subjektinę teisę, ar 
įstatymų saugomą interesą, yra teisiniai argumentai, aplinkybės, kuriomis 
jis grindžia savo reikalavimus. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 
kolegija administracinėje byloje Nr. A3-11/2004, sistemiškai vertindama 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, 3 dalies 1 punktą 
ir 3 punktą, 56 straipsnio 1 dalį, nusprendė, kad tada, kai pareiškėjas savo 
reikalavimą grindžia privačių subjektyvių teisių ar interesų pažeidimu, 
vertintina, jog pareiškėjas kreipėsi Administracinių bylų teisenos įstatymo 
5 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, gindamas savo paties pažeistą 
ar ginčijamą 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 (2004 m. sausio 23 
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-11/2004; taip pat žr.2007 m. kovo 
22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A17-316/2007; 2007 m. sausio 19 d. 
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A3-64/2007, 
Administracinė jurisprudencija Nr. 1(11), 221-248 p.; 2008 m. kovo 26 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A146-857/2008).

4. Nors pripažįstama, kad 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 
nurodyti teisės ar įstatymų saugomų interesų pažeidimai tam tikrais atvejais 
gali visiškai arba iš dalies sutapti su viešuoju interesu. Tačiau asmuo tokiais 
atvejais nepraranda teisės kreiptis į teismą, gindamas savo subjektinę teisę ar 
įstatymo saugomą interesą. Išplėstinė teisėjų kolegija nesutiko su atsakovo 
pozicija, jog pareiškėjai, kuri prašė panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės 
valdybos sprendimo dalį, kuria patvirtintas detalusis planas, ir Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2005 m. kovo 1 d. 
išduotą statybos leidimą, nesuteikta teisė kreiptis į teismą, nes ji neva ginanti 
viešąjį interesą. Teisėjų kolegija pripažino, kad pareiškėja turi subjektinę teisę 
į sveiką ir švarią aplinką: greta pareiškėjos gyvenamosios vietos statomas per 
didelis pastatas pažeidžia pareiškėjos subjektinę teisę, jog aplinka betarpiškai 
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susijusi su jos gyvenimo ir veiklos vieta, statant naują statinį, būtų pakeista, 
laikantis statybą reguliuojančių teisės normų reikalavimų (2007 m. sausio 
19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A3-
64/2007, Administracinė jurisprudencija Nr. 1(11),  221-248 p.). Pažymėtina, 
kad Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog viešasis interesas, kaip 
bendras valstybės, visos visuomenės ar visuomenės dalies interesas, turi būti 
derinamas su individo autonominiais interesais, nes ne tik viešasis interesas, 
bet ir asmens teisės yra konstitucinės vertybės (Konstitucinio Teismo 1997 m. 
gegužės 6 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai). Šios Konstitucijoje įtvirtintos 
vertybės – asmens teisių ir teisėtų interesų apsauga bei gynimas ir viešasis 
interesas – negali būti priešpriešinamos ir šioje srityje būtina užtikrinti 
teisingą pusiausvyrą (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas). 

5. Paminėtina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 
3 dalies 3 punktas, 56 straipsnis numato prokuroro teisę įstatymų numatytais 
atvejais kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas 
arba apgintos valstybės, savivaldybės ar asmenų teisės bei įstatymų saugomi 
interesai, tačiau nenumato jų teisės kreiptis į teismą, siekiant apginti trečiojo 
asmens teises ir interesus. Administracinėje byloje Nr. A5-768/2007 teisėjų 
kolegija netenkino prokuroro reikalavimo įpareigoti Kauno apskrities 
viršininko administraciją atkurti nuosavybės teises į S. D. ir A. D. iki žemės 
nacionalizavimo valdytą 20,02 ha žemę mirusių buvusių turto savininkų 
paveldėtojams, padavusiems prašymus nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija 
nusprendė, kad šiuo reikalavimu prokuroras negina viešojo intereso, o siekia 
apsaugoti trečiojo asmens teises ir interesus, tačiau tokiam reikalavimui įsta
tyminio pagrindo nenurodo (2007 m. rugsėjo 21 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A5-768/2007). Taigi kreipimasis dėl kitų asmenų teisių ar viešojo 
intereso gynimo administraciniame teisme gali būti nagrinėjamas tik tais 
atvejais, kai įstatymas suteikia asmeniui specialią teisę kreiptis į teismą ginant 
kitų asmenų teises ar viešąjį interesą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 
5 straipsnio 3 dalies 2–3 punktai), pvz.,  subjektui, kuris gina viešąjį interesą, 
nėra suteikta per se teisė kreiptis į teismą dėl trečiojo asmens galimai pažeistų 
teisių ar interesų, jeigu nėra ginama vertybė, reikšminga visai visuomenei 
arba jos daliai.

6. Jeigu pareiškėjas vienoje byloje sujungia reikalavimus, kurių dalis 
susiję su jo subjektinių teisių gynimu, o dalis su viešojo intereso gynimu, 
tačiau teisė ginti viešąjį interesą jam nėra suteikta, teismas turėtų priimti 
nagrinėti tik tuos reikalavimus, kurie skirti apginti pareiškėjo subjektinę 
teisę ar įstatymų saugomą interesą. Pvz., administracinėje byloje Nr. A5-
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818/2006 teisėjų kolegija nagrinėjo pareiškėjo apeliacinį skundą dėl Švietimo 
ir mokslo ministerijos paruoštos egzaminų laikymo tvarkos, kuri numato, kad 
nuteistieji valstybinius egzaminus gali laikyti tik pakartotinės sesijos metu, 
jų neišlaikę – perlaikyti tais pačiais metais nebegali. Pareiškėjas teigė, kad 
tokia tvarka pažeidžia Konstitucijos 29 straipsnį, prašė įpareigoti Švietimo 
ir mokslo ministeriją laikytis bendrų ir vienodų įstatymo normų visoms 
piliečių kategorijoms dėl pakartotinių egzaminų perlaikymo, leisti perlaikyti 
egzaminą bei atlyginti turtinę ir neturtinę žalą. Teisėjų kolegija pripažino, 
kad reikalavimas įpareigoti ministeriją laikytis bendrų ir vienodų įstatymo 
normų visoms piliečių kategorijoms dėl pakartotinių egzaminų perlaikymo 
susijęs su ministerijos nustatyta egzaminų laikymo tvarka apskritai, o 
pareiškėjas nėra įgaliotas atstovauti viešąjį interesą. Teisėjų kolegija sutiko 
su pirmosios instancijos teismo sprendimu pagrįstai išskirti tik su pareiškėju 
susijusius konkrečius reikalavimus leisti pareiškėjui perlaikyti lietuvių kalbos 
interpretacijos egzaminą, priteisti iš atsakovo žalos atlyginimą (2006 m. 
vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-818/2006; taip pat žr. 2004 
m. balandžio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A7-282/2004).

7. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad tai atvejais, kai viešasis 
interesas sutampa su trečiųjų asmenų interesais ir tretieji asmenys jau yra 
pasinaudoję teise į teisminę gynybą, subjekto prašymas dėl viešojo intereso 
gynimo neturi būti tenkinamas. Administracinėje byloje Nr. A822-1758/2008 
teisėjų kolegija konstatavo, kad prokuroro, mėginančio ginti viešąjį interesą, 
inter alia trečiųjų asmenų teises, prašymas  netenkintinas, nes pareiškėjai teise 
į teisminę gynybą yra pasinaudoję. Prokuroras kreipėsi į teismą, prašydamas 
panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės sprendimą išduoti statybos leidimą 
statinių rekonstrukcijai į automobilių servisą ir Vilniaus apskrities viršininko 
administracijos sprendimą, kuriuo pripažinta, kad automobilių servisas yra 
tinkamas naudoti, nors atstumai nuo serviso iki gyvenamųjų namų neatitiko 
teisės aktų reikalavimų. Teisėjų kolegija nustatė, kad prokuroras į teismą 
kreipėsi, gavęs Ukmergės gyventojų, kurie gyvena šalia automobilių serviso, 
grupės atstovo advokato prašymą ginti viešąjį interesą. Taip pat nustatyta, 
kad šių gyventojų skundas dėl minėtų sprendimų jau buvo nagrinėtas 
teisme: 2007 m. gruodžio 15 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
priėmė galutinį sprendimą. Teisėjų kolegija priminė, kad viešojo intereso 
gynimas susijęs ne su konkrečių asmenų teisių ar interesų pažeidimu, bet su 
neindividualizuotu visuomenės, jos dalies ar tam tikrų asmenų grupių teisių 
bei interesų pažeidimu, tačiau viešasis interesas gali būti personifi kuotas 
ir išreikštas per konkrečių asmenų teisių pažeidimą, kaip yra šioje byloje. 
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Prokuroras, ginantis viešąjį interesą bei turintis pagrindą manyti, kad pažeisti 
teisės aktų reikalavimai, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą 
su ieškiniu ar pareiškimu. Remiantis nustatytu, konstatuota, kad viešojo 
intereso gynyba, išreikšta per konkrečių asmens teisių pažeidimą, kurie savo 
teises jau bandė apginti teisminiu keliu, realizuota, o prokuroro prašymas 
atmestas kaip nepagrįstas (2008 m. spalio 31 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A822-1758/2008). Atkreiptinas dėmesys, kad teismas, prieš nuspręsdamas 
atmesti prokuroro prašymą, nagrinėjamoje byloje įvertino, ar ginčijami teisės 
aktai nepažeidžia ne tik trečiųjų asmenų, bet ir visuomenės intereso, bei 
nustatė, kad visuomenės interesas ir trečiųjų asmenų interesai nagrinėjamu 
atveju sutampa.

1.4. Vertybės, pripažintos viešaisiais interesais 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje

1. Minėta, kad įstatymų leidėjas nepateikė viešojo intereso sąvokos 
apibrėžimo, todėl administraciniai teismai, atsižvelgdami į konkrečias bylos 
aplinkybes, turi nustatyti, ar tai, dėl ko kreiptasi ginant viešąjį interesą, 
yra objektyviai reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai. 
Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad viešasis 
interesas yra dinamiškas, kintantis (Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 
8 d., 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimai); jis yra labai įvairus, todėl iš esmės 
neįmanoma a priori pasakyti, kokiose gyvenimo srityse, dėl kurių gali kilti 
teisinių ginčų arba kuriose gali prireikti taikyti teisę, viešajam interesui <...> 
gali atsirasti grėsmių arba gali prireikti viešąjį interesą užtikrinti, įsikišant 
viešosios valdžios institucijoms ar pareigūnams (Konstitucinio Teismo 
2007 m. gegužės 15 d. nutarimas). Šiame kontekste taip pat paminėtina, kad 
pripažįstant, jog tam tikras interesas turi būti laikomas viešuoju, būtina tai 
motyvuoti atitinkamame teismo akte. Kiekvienąkart, kai teismui nagrinėjant 
bylą kyla klausimas, ar tam tikras interesas laikytinas viešuoju, turi būti 
įmanoma pagrįsti, kad, nepatenkinus tam tikro asmens ar grupės asmenų 
intereso, būtų pažeistos ir tam tikros Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos 
ir ginamos vertybės (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas). 

2. Viešasis interesas ypač aktyviai ginamas bylose, susijusiose su 
aplinkos apsauga ir teritorijų planavimu. Administracinėje byloje Nr. A4-
247/2005 teisėjų kolegija pažymėjo, kad „teritorijų planavimas – tai fi zinių, 
juridinių asmenų veiklos teritorinis organizavimas, kuriuo siekiama užtikrinti 
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viešąjį interesą – racionalų teritorijos panaudojimą specifi niu būdu <...>“. 
Viešojo intereso užtikrinimas teritorijų planavimo metu glaudžiai susijęs su 
saugomų teritorijų, kaip reikšmingos visuomeninės vertybės, apsauga (2006 
m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-86/2007; 2008 m. spalio 
30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1678/2008; 2007 m. lapkričio 5 
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-742/2007). Pažymėtina, kad viešuoju 
interesu gali būti pripažįstama ir žemės sklypų, kurie nėra priskiriami 
saugomoms teritorijoms, apsauga. Išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje 
byloje Nr. A146-335/2008 konstatavo, kad „nors žemės sklypai, kurių atžvilgiu 
priimti ginčijami Trakų rajono savivaldybės sprendimai, ir nepriskirtini 
saugomoms teritorijoms, išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau 
nurodytas aplinkybes, sutinka su pareiškėjo išdėstytais argumentais dėl 
galimų neigiamų pasekmių Trakų istoriniam nacionaliniam parkui bei kitoms 
Trakų rajone esančioms saugomoms teritorijoms, juolab kad, be šioje byloje 
nagrinėjamų sprendimų, pareiškėjas kreipėsi į teismą ginčydamas viešojo 
administravimo subjektų sprendimus, priimtus dėl daugiau kaip 150 žemės 
sklypų, kurių bendras plotas sudaro apie 450 ha ir kurių įgyvendinimas galėtų 
sukelti neigiamas pasekmes Trakų rajono tradiciniam kraštovaizdžiui, gamtos 
bei istorijos ir kultūros vertybėms.“

3. Paminėtina, kad aplinkos, kaip viešojo intereso, apsaugos problema 
kyla ne tik bylose, susijusiose su teritorijų planavimu, bet ir ginčuose dėl 
nuosavybės teisių atkūrimo. Administracinėje byloje Nr. A8-1257/2007 teisėjų 
kolegija, įvertinusi Konstitucinio Teismo suformuotas nuostatas dėl aplinkos 
apsaugos, prioritetine vertybe pripažino ne nuosavybės teisių atkūrimą 
natūra, o miškų išsaugojimą, kurių apsauga kartu yra viešasis interesas. 
Teisėjų kolegija nurodė, kad įstatyminė nuostata, draudžianti natūra atkurti 
nuosavybę į miškus, kurie yra priskirti miestų miškams, buvo nustatyta dar 
įstatymu Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo 
tvarkos ir sąlygų nuo 1992 m. gegužės 20 d. (1992 m. gegužės 7 d. įstatymo 
Nr. I-2566 redakcija). Tokiu būdu, viešasis interesas į miestų miškus iš esmės 
egzistavo nuo nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
proceso atsiradimo (2007 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A8-1257/2007, taip pat žr. 2007 m. lapkričio 5 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A17-742/2007). Teisminiu būdu gintini ir viešieji interesai, kuriais Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažinti žemės reformos 
tikslai – asmenų teisės į žemės nuosavybę bei naudojimą įstatymų nustatyta 
tvarka ir sąlygomis įgyvendinimas, neteisėtai nusavintos žemės grąžinimas 
ir socialinio teisingumo privatizuojant valstybinę žemę atkūrimas (2007 m. 
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sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-48/2007; 2006 m. balandžio 
7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-839/2006).

4. Tinkamas teisės normų laikymasis, priimtų administracinių aktų 
neprieštaravimas aukštesnės galios teisės aktams, atsižvelgiant į konkrečias 
bylos aplinkybes, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip 
pat pripažinti gintinais viešojo intereso objektais. Administracinėje byloje Nr. 
A575-1576/2008 teisėjų kolegija nustatė, kad prokuroras gynė viešąjį interesą 
– tai, kad teisės normų būtų laikomasi, kad valstybės valdžią įgyvendinančios 
ir kitos valstybės bei savivaldybių institucijos, visi pareigūnai veiktų 
remdamiesi teise (2008 m. rugsėjo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A575-1576/2008). Gintinu viešojo intereso objektu Vyriausiojo administracinio 
teismo praktikoje įvardintas ir savivaldybės administravimo subjektų priimtų 
administracinių aktų neprieštaravimas teisės normoms (2007 m. rugsėjo 21 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A5-768/2007; taip pat žr. 2005 m. kovo 8 d. 
sprendimą administracinėje byloje Nr. A10-284/2005).

Tačiau šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas, vertindamas konkrečias bylos aplinkybes, nustatė, 
jog ne bet kuris teisės normų pažeidimas savaime lemia viešojo intereso 
pažeidimą. Administracinėje byloje Nr. A14-416/2005 teisėjų kolegija atmetė 
Lietuvos generalinio prokuroro pavaduotojo prašymą panaikinti atsakovo 
Vilniaus apskrities administracijos viršininko sprendimus dėl nuosavybės teisių 
į žemę atkūrimo trečiajam suinteresuotam asmeniui. Pareiškėjas neginčijo 
materialinės trečiojo suinteresuoto asmens teisės į nuosavybės teisių atkūrimą, 
perduodant neatlygintinai nuosavybėn ginčo žemės sklypus: prašyme 
teigta, kad viešasis interesas, kuris turi būti apgintas panaikinant ginčijamus 
atsakovo sprendimus, yra teisingas žemės reformos ir žemės privatizavimo 
teisinius santykius reguliuojančių įstatymų taikymas, atkuriant piliečiams 
nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Teisėjų kolegija konstatavo, kad 
tinkamas įstatymų taikymas yra vienas iš teisinės visuomenės interesų, tačiau 
šio intereso pažeidimas, pasireiškęs vien nustatytų procedūrų pažeidimu, 
nepadariusio įtakos priimto administracinio akto teisėtumui ir pagrįstumui, 
negali būti ginamas teisminiu būdu. Kriterijus, pagal kurį turi būti vertinama 
procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto teisėtumui, yra 
tikimybė, kad dėl šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas sprendimas. 
Teisėjų kolegija nustatė, kad buvo patenkinti visų eiliškumo grupių piliečių 
prašymai, patvirtinus projektą liko laisvos valstybinės žemės fondo žemės, 
skundų dėl pretendentų teisėtų interesų pažeidimų taip pat negauta. Įvertinusi 
šias aplinkybes, teisėjų kolegija priėjo išvadą, jog nenustatyta, kad dėl 
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pareiškėjos nurodytų procedūrinių pažeidimų negalėjo būti priimti nepagrįsti 
sprendimai atkurti nuosavybės teises trečiajam suinteresuotam asmeniu, 
todėl nėra įstatyminio pagrindo naikinti skundžiamų atsakovo sprendimų. 
(2005 m. balandžio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-416/2005, 
Administracinių teismų praktika Nr. 7, 131-138 p.).

Pozicijos, jog ne kiekvienas teisės aktų reikalavimų pažeidimas pažeidžia 
ir viešąjį interesą, Vyriausiasis administracinis teismas laikosi ir kitose 
bylose. Administracinėje byloje Nr. A146-335/2008 išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatavo, kad skundas dėl viešojo intereso gynimo tenkintinas tais atvejais, 
kai nustatoma, kad konstatuotieji materialinės ar proceso teisės normų 
pažeidimai yra tokio pobūdžio, jog tuo pačiu pažeidžia ir viešąjį interesą. 
Todėl kreiptis į teismą administracinio proceso tvarka, gindamas viešąjį 
interesą, prokuroras gali visais atvejais, nustatęs tokį teisės aktų pažeidimą, 
kurio pobūdis, prokuroro nuomone, turi esminės reikšmės asmenų, jų grupių, 
valstybės ir visuomenės teisėms bei teisėtiems interesams (2008 m. liepos 25 
d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, 
Administracinė jurisprudencija Nr. 5(15), 184-229 p.).

5. Minėta, jog viešojo intereso buvimo faktą teismas nustato ad hoc, 
atsižvelgęs į bylos aplinkybes, todėl neįmanoma nustatyti visų viešojo interesų 
gynimo atvejų iš anksto. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
viešuoju interesu yra pripažinęs mokesčių surinkimą (2007 m. vasario 26 
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A6-206/2007). Teisminiu būdu gintini 
ir vartotojų interesai, susiję su dujų kainų reguliavimu (2005 m. vasario 
22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-01/2005, Administracinių 
teismų praktika Nr. 7, 13-26 p.). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
praktikoje taip pat pripažinta, kad valstybės paslapties, kaip bendro visos 
visuomenės gėrio, apsauga garantuoja viešąjį interesą (2007 m. rugsėjo 10 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A14-741/2007; 2008 m. liepos 8 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A502-740/2008). Viešuoju interesu laikytinas ir 
valstybinės kalbos vartojimas viešajame Lietuvos gyvenime (2008 m. balandžio 
15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-687/2008) ir kitos vertybės, kurios 
yra reikšmingos, reikalingos, vertingos visai visuomenei arba jos daliai.

1.5. Subjektai, inicijuojantys bylas dėl viešojo intereso gynimo

1. Byloje padarius išvadą, kad tam tikras interesas turi būti laikomas 
viešuoju ir ginamas bei saugomas kaip viešasis interesas, bylą sprendžiantis 
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teismas turi nustatyti, ar institucijoms arba pareigūnams, kurie išreiškia 
valią ginti viešąjį interesą, tokia teisė yra numatyta įstatyme. Minėta, kad 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punktas 
nustato, jog teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal prokuroro, 
administravimo subjektų, valstybės kontrolės pareigūnų, kitų valstybės 
institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ar fi zinių 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 fi ziniai asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu, 
kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės 
ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Taigi viešieji interesai yra 
ginami tik įstatymų nustatytais atvejais ir tik įstatymuose numatytiems 
subjektams kreipiantis į teismą.

2. Aktyviausiai atsakomybės dėl viešojo intereso gynimo imasi 
prokurorai. Teismų praktikoje prokuroro teisė paduoti skundą teismui ginant 
viešąjį interesą pripažįstama remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija 
ir Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymu. Konstitucijos įstatymo 118 
straipsnyje numatyta, kad prokuroras įstatymo nustatytais atvejais gina 
asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Prokuroro 
teisę kreiptis į teismą su pareiškimu dėl viešojo intereso gynimo nustato 
Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalis. Šioje įstatymo normoje nurodyta, 
kad prokurorai, nustatę asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų 
interesų pažeidimą, viešąjį interesą gina įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka 
pagal asmens, valstybės ar savivaldybių institucijos arba įstaigos pranešimą, 
pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai 
kitų institucijų pareigūnai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys 
ginti šį interesą, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti. Prokuroro teisė 
ginti viešąjį interesą numatyta ir minėtame Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 56 straipsnyje.

Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas kaip vieną iš aplinkybių, kada 
prokuroras privalo kreiptis į teismą gindamas viešąjį interesą, nurodo kitų 
institucijų pareigūnų, tarnautojų ar jiems prilygintų asmenų, privalančių ginti 
viešąjį interesą, nesiėmimą priemonių pažeidimams pašalinti (Prokuratūros 
įstatymo 19 str. 1 d.). Pvz., administracinėje byloje Nr. A822-1622/2008 teisėjų 
kolegija pažymėjo, kad įgyvendinant viešąjį interesą teritorijų planavimo 
srityje visuomenės vardu veikia už teritorijų planavimo sritį atsakingos 
institucijos (vietos savivaldybių administracijos, apskričių viršininkų 
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administracijos). Tačiau, kai institucija nevykdo jai paskirtos funkcijos, ji 
turi būti atsakinga už atsiradusias tokių veiksmų teisines pasekmes, t. y. 
susidaro situacija, kurioje prokuroras pradeda ginti viešąjį interesą, kurį 
netinkamai įgyvendino kitos institucijos, turėjusios tai padaryti pagal 
įstatymą. Administracinėje byloje Nr. A822-1622/2008 prokuroras įgyvendino 
pareigą kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą, kai Neringos savivaldybės 
taryba, privalanti užtikrinti, kad jos veikla bei visais jų veiklos klausimais 
priimti sprendimai atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus (Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 str. 1 d. 6 p.), nesiėmė įstatymuose 
ir kituose teisės aktuose įtvirtintų priemonių, kad nebūtų priimti ginčijami 
sprendimai. Prokuroras kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Neringos 
savivaldybės tarybos sprendimą, patvirtinantį detalųjį planą, kuriame 
numatyta 5 naujų pastatų – rūkyklų komplekso – statyba Kuršių nerijos 
nacionaliniame parke. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad šioje byloje Neringos 
savivaldybės taryba dalyvavo kaip atsakovas, nors ji ir privalo užtikrinti, 
jog jos priimami sprendimai neprieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų 
reikalavimams. Konstatuota, kad Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, 
susiklosčius tokiai situacijai, kai viešąjį interesą netinkamai įgyvendina kitos 
institucijos, turėjusios tai daryti pagal įstatymą, turėjo teisę kreiptis į teismą 
gindamas viešąjį interesą (2008 m. spalio 10 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A822-1622/2008).

Atkreiptinas dėmesys, kad prokuroro teisės kreiptis į teismą dėl 
viešojo intereso gynimo negali būti suvaržytos, remiantis vien ta aplinkybe, 
kad kitas prokuroras yra atsisakęs ginti viešąjį interesą. Atlikdamas savo 
funkcijas, prokuroras yra nepriklausomas ir klauso tik Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos ir įstatymų (Prokuratūros įstatymo 11 str. 2 d.), todėl prokurorai 
turi teisę savarankiškai atlikti tyrimą ir įvertinti medžiagą, susijusią su 
galimai viešąjį interesą pažeidžiančiais sprendimais. Administracinėje byloje 
Nr. AS438-475/2008 teisėjų kolegija konstatavo, kad aplinkybė, jog Klaipėdos 
apygardos prokuratūra atsisakė ginti viešąjį interesą bei kreiptis į teismą su 
prašymu dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos sprendimų, kurie 
buvo ginčijami šioje administracinėje byloje, panaikinimo, nevaržo pareiškėjo 
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro teisės ginti viešąjį interesą bei 
teisme ginčyti tuos pačius administracinius sprendimus (2008 m. rugsėjo 4 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-475/2008).

3. Administraciniai teismai nagrinėja ne tik valstybės institucijų 
prašymus dėl viešojo intereso gynimo, bet ir visuomeninių organizacijų 
kreipimusis įstatymų numatytais atvejais. Vertinant visuomeninės 



345

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas pagal 
viešąjį interesą ginančių subjektų skundus (prašymus), apibendrinimas

organizacijos teisę ginti teisme viešąjį interesą, remiantis Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 56 straipsniu, yra 
svarbu nustatyti, ar tokia teisė visuomeninei organizacijai yra suteikta. 
Teismų praktikoje išskiriamos šios sąlygos, būtinos teisės ginti viešąjį interesą 
įgyvendinimui:

1) visuomeninė organizacija, kuri kreipiasi į teismą dėl viešojo intereso 
gynimo, turi būti įsteigta nacionalinių įstatymų nustatyta tvarka. Pagal 
Orhuso konvencijos 2 straipsnio 5 dalį, suinteresuota visuomenė – tai 
visuomenė, kuriai daro įtaką arba gali daryti įtaką aplinkosaugos srityje 
priimami sprendimai arba kuri yra suinteresuota sprendimų priėmimo 
procesu; pagal šį apibrėžimą nevyriausybinės organizacijos, padedančios 
spręsti aplinkosaugos problemas ir veikiančios pagal nacionalinių 
įstatymų reikalavimus, laikomos suinteresuotomis organizacijomis.

 Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 31 dalyje pateiktą 
sąvoką, šio įstatymo taikymo prasme, suinteresuota visuomenė – 
visuomenė, kuriai daro įtaką arba gali daryti įtaką rengiamo teritorijų 
planavimo dokumento sprendiniai ar kuri yra suinteresuota tų 
sprendinių įgyvendinimu; pagal šį apibrėžimą nevyriausybinės 
organizacijos, padedančios spręsti kraštotvarkos problemas ir 
veikiančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus, laikomos 
suinteresuotomis organizacijomis. Taigi visuomeninė organizacija, kuri 
kreipiasi į teismą dėl viešojo intereso gynimo, visų pirma turėtų būti 
įsteigta įstatymų nustatyta tvarka ir vykdanti savo veiklą pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymų numatytus reikalavimus. Administracinėje byloje 
Nr. AS11-59/2006 teisėjų kolegija nustatė, kad į administracinį teismą, 
gindamas viešąjį interesą kreipęsis pareiškėjas – Žemaitijos visuomenės 
parlamentas – pagal įstatus (1.1 p.) yra visuomeninė organizacija.  
Pareiškėjo įstatai (2.1 p.) patvirtino, kad ši organizacija faktiškai veikia 
ir ginant aplinkosaugos interesus (,,(...) Žemaitijos krašto problemoms 
išspręsti“). Pareiškėjo nuomone, skundžiamų administracinių aktų 
pagrindu Apuolės piliakalnyje neteisėtai buvo kertami sveiki medžiai. 
Atsižvelgusi į tai, kad Žemaitijos visuomenės parlamentas laikytinas 
visuomenine organizacija ir kreipėsi į teismą dėl galimų pažeidimų 
aplinkosaugos srityje, teisėjų kolegija nusprendė, kad pareiškėjas – 
Žemaitijos visuomenės parlamentas – pagal Konvencijos prasmę yra 
tinkamas subjektas kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo (2006 
m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11-59/2006).
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2) Visuomeninė organizacija, siekianti pasinaudoti teise kreiptis į teismą 
dėl viešojo intereso gynimo, turi būti suinteresuota. Suinteresuotos 
visuomenės sąvokos, kaip minėta, įtvirtintos Orhuso konvencijos 2 
straipsnio 2 dalyje bei Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 31 
dalyje. Orhuso konvencijos įgyvendinimo vadove5 pažymėta, kad 
sąvoka „suinteresuota visuomenė“, nors ir siauresnė negu „visuomenė“, 
tačiau vis dar labai plati. Ši sąvoka neapsiriboja vien tik doktrinoje 
žinomu „pakankamo suinteresuotumo“ testu – ji aprėpia ne tik 
visuomenės narius, kuriems gali daryti įtaką atitinkami sprendimai, bet 
ir visuomenės narius, kurie yra suinteresuoti aplinkos apsaugos srityje 
priimamais sprendimais. Teisės, kurios potencialiai gali būti pažeistos, 
apima turtines, nuosavybės teises, taip pat socialines teises, tokias kaip 
teisė į sveiką aplinką ir kt. Pvz., administracinėje byloje Nr. A20-150/2008 
pareiškėjas visuomeninė organizacija „Miško ir kraštovaizdžio apsauga“, 
ginčydamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. liepos 18 d. 
sprendimą  Nr. 374, kuriuo patvirtintas teritorijos detaliojo planavimo 
dokumentas, teigė, kad minėtas sprendimas turės neigiamos įtakos 
kraštovaizdžiui ir atitinkamos visuomenės dalies gyvenimo sąlygoms 
(2008 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A20-150/2008).

3) Visuomeninės organizacijos turi teisę ginti viešąjį interesą, jeigu tokia jų 
teisė numatyta įstatyme. Byloje nustačius, kad visuomeninė organizacija 
yra įsteigta bei veikia pagal nacionalinių teisės aktų reikalavimus ir 
gali būti laikoma suinteresuota, visuomeninė organizacija, siekdama 
įgyvendinti teisę kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, privalo 
ginti viešąjį interesą toje srityje, kurioje jai numatyta teisė paduoti 
pareiškimą. Pvz., vartotojų asociacijoms įstatymu numatyta teisė ginti 
viešąjį interesą, susijusį su vartotojų teisių apsauga ir pan.

 Viešojo intereso gynyba, kaip minėta, ypatingai aktuali aplinkosaugos 
srityje. Orhuso konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais numato suinteresuotos visuomenės teisę 
kreiptis į teismus dėl priimtų sprendimų aplinkos apsaugos klausimais. 
Administracinėje byloje Nr. A7-720/2004 išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatavo, kad visuomeninės organizacijos, padedančios spręsti 
aplinkosaugos problemas, veikiančios pagal nacionalinių įstatymų 

5 Jungtinių Tautų Organizacijos Europos Ekonominės komisijos leidinys Orhuso konvencija: 
įgyvendinimo vadovas (Th e Aarhus Convention: an Implementation Guide), United Nations, New York 
and Geneva, 2000; toliau –  Įgyvendinimo vadovas) http://www.unece.org/env/pp/acig.pdf
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reikalavimus, turi teisę ginti viešąjį interesą kreipiantis į administracinį 
teismą srityje, susijusioje su aplinkos elementais: oru, atmosfera, 
vandeniu, dirvožemiu, žeme, kraštovaizdžiu, gamtos objektais, biologine 
įvairove, t. y. kad visuomeninės organizacijos ginti viešąjį interesą turi 
teisę tik šia apimtimi. Pareiškėjas ginčijo atsakovo priimtą administracinį 
aktą dėl teritorijų planavimo dokumentų ir juose įtvirtintų sprendinių 
prieštaravimo aukštesnės galios teisės aktams bei teritorijų planavimo 
procedūrų pažeidimų, tačiau neįvardijo, kokie konkretūs ginamą viešąjį 
interesą sudarantys aplinkosaugos reikalavimai dėl to buvo pažeisti, t. y. 
šio teisės akto neginčijo dėl aplinkosaugos reikalavimų pažeidimo, nors 
tik šia apimtimi turi teisę pagal įstatymą ginti viešąjį interesą (2004 m. 
birželio 26 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje 
Nr. A7-720/2004).

 Šios praktikos Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai 
laikosi ir kitose bylose. Pvz., administracinėje byloje Nr. A8-988/2004 
teisėjų kolegija nustatė, kad pirmosios instancijos teismas visuomeninės 
organizacijos ginčijamo statybos leidimo neteisėtumą siejo su 
administracinių procedūrų viešojo administravimo srityje pažeidimu, bet 
ne su pažeidimais aplinkosaugos srityje. Pirmosios instancijos teismas 
statybos leidimą panaikino dėl to, kad Nuolatinės statybos komisijos 
posėdžio protokolo, kuris buvo būtina sąlyga statybos leidimui išduoti, 
nepasirašė Kultūros vertybių apsaugos departamento pareigūnas; antra, 
dėl to, kad asmuo, pasirašęs statybos leidimą, nebuvo įgaliotas išduoti 
leidimą atlikti tvarkymo darbus nekilnojamojoje kultūros vertybėje 
– Žvėryno malūne. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad pažeidimų 
aplinkosaugos srityje nenustatyta, nusprendė, kad pareiškėjo teisė ginti 
viešąjį interesą aplinkosaugos srityje nepažeista (2004 m. lapkričio 5 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A8-988/2004, taip pat žr. 2008 m. 
vasario 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A39-210/2008; 2008 m. 
liepos 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-388/2008). Tuo metu 
administracinėje byloje Nr. AS14-181/2006 pareiškėjo visuomeninės 
organizacijos „Žvėryno bendruomenė“ argumentai (gyvenamosios 
aplinkos pakeitimai, darantys žalą gyventojų sveikatai, konkrečiai – 
želdynų plotų ir želdinių kiekio mažinimas, taršos ir triukšmo didinimas, 
insoliacijos mažinimas, rekreacinių teritorijų praradimas) ginčijant 
statybos leidimą buvo tinkami, kad teismas pripažintų, jog visuomeninė 
organizacija kreipėsi į teismą dėl aplinkosaugos srities (2006 m. kovo 9 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. AS14-181/2006).
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 Pažymėtina, kad visuomeninių organizacijų teisės kreiptis į teismą 
aplinkosaugos srityje įgyvendinimą detalizuoja nacionaliniai teisės 
aktai. Administracinėje byloje Nr. A146-677/2008 apeliacinės instancijos 
teismas nustatė, kad pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti 
Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2006 m. gruodžio 28 d. 
teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. (100)-11.81-467. 
Pareiškėjai teigė, kad jie siekė apginti viešąjį interesą: apeliaciniame 
skunde nurodyta, kad, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, pareiškėjai 
priskirtini suinteresuotai visuomenei Teritorijų planavimo įstatymo 2 
straipsnio 31 dalies prasme: apie 7 tūkst. piliečių pateikė peticiją valdžios 
institucijoms, reikalaudami sustabdyti UAB „Rojaus apartamentai“ 
rengiamo detaliojo plano procedūrą, kad būtų išsaugotas kino teatras 
„Lietuva“ kaip objektas ir viešoji kultūros erdvė. Tačiau teisėjų kolegija, 
įvertinusi reikšmingas bylos aplinkybes, konstatavo, kad Teritorijų 
planavimo įstatymas suteikia teisę suinteresuotai visuomenei kreiptis 
dėl patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių (Teritorijų 
planavimo įstatymo 32 str. 4, 5, 6 d.), tačiau nenumato galimybės ginčyti 
detaliojo planavimo procedūros dokumentų, prie kurių priskirtinas ir 
teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas, dėl to pareiškėjų 
argumentai, susiję su suinteresuotos visuomenės teise ginti viešąjį 
interesą, teisėjų kolegijos nebuvo vertinami (2008 m. balandžio 21 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-677/2008).
4. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje tinkamu subjektu 

ginti viešąjį interesą, remiantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 31 straipsniu, 
pripažįstamos ir vartotojų asociacijos. Teisėjų kolegija administracinėje byloje 
Nr. A143-910/2008 pažymėjo, kad Nacionalinė vandens, elektros ir šilumos 
vartotojų gynimo lyga yra tinkamas subjektas viešajam interesui apginti, o tokia 
institucijos teisė numatyta Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 31 straipsnyje, 
pagal kurį vartotojų asociacijos turi teisę ginti teisme vartotojų viešąjį interesą 
(2008 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-910/2008).

5. Kaip minėta, prokurorai, asmenys, turintys viešojo administravimo 
subjektui priskirtus įgaliojimus, įvairios valstybės institucijos, įstaigos, 
organizacijos, tarnybos ar atskiri tarnautojai turi teisę kreiptis į administracinį 
teismą dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo, taip pat dėl kitų asmenų 
teisių gynimo tik įstatymų numatytais atvejais. Kitaip tariant, atitinkamo 
subjekto, paduodančio skundą (prašymą) administraciniam teismui, veiklą 
ir jo įgaliojimus reguliuojantys įstatymai turi suteikti jam teisę (priskirti 
kompetenciją) kreiptis su nurodyto pobūdžio skundu (prašymu) į administracinį 
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teismą. Asmenų, kuriems nėra suteikta teisė apginti viešąjį interesą, skundai 
(prašymai) nepriimtini, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 
straipsnio 5 dalimi, 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu. Pvz., administracinėje byloje 
Nr. AS11-379/2007 teisėjų kolegija konstatavo, kad Seimo nariams teisė kreiptis į 
teismą dėl patvirtinto teritorijos detaliojo plano teisėtumo ginant viešąjį interesą 
nenumatyta nei Seimo statute, nei Teritorijų planavimo įstatyme, dėl to Seimo 
narių pateiktas skundas atsisakytinas priimti, vadovaujantis Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu (2007 m. rugsėjo 20 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. AS11-379/2007).

6. Bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas dėl viešojo intereso pažeidimo, 
kiekvienu atveju patikrina, ar subjektas, kuris kreipiasi į teismą, turi įstatyme 
numatytus įgaliojimus ginti viešąjį interesą. Tais atvejais, kada skundas jau 
priimtas nagrinėti, byloje konstatavus, kad pareiškėjas gina visuomeninį 
interesą, o ne savo teises ar interesus, bei tai, kad tokio atvejo nenustato 
įstatymai, teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 
101 straipsnio 1 punktu, privalo nutraukti administracinę bylą (2008 m. 
liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, Administracinė 
jurisprudencija Nr. 5(15), 184-229 p.). Pavyzdžiui, administracinėje byloje 
Nr. A4-65/2004 išplėstinė teisėjų kolegija, išanalizavusi apskrities viršininko 
įgalinimus ir išaiškinusi sąvokos „inicijuoti“ prasmę, nusprendė, kad nei 
apskrities viršininko administracija, nei jos viršininkas įstatymo neįgalioti 
ginti teisme valstybės ir viešąjį interesus ir kitų asmenų teises, susijusius su 
nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimu. Inicijavimas, kaip subjekto 
teisė kreiptis į teismą dėl atitinkamo akto panaikinimo, galimas tik tada, jei 
tam subjektui tokią teisę nustato specialus įstatymas. Jei specialiame įstatyme 
tokios teisės nėra, o sprendimas turi būti panaikintas teismine tvarka, tokio 
sprendimo nuginčijimo inicijavimas pasireiškia informacijos pateikimu 
subjektui, turinčiam teisę kreiptis į teismą dėl tokio sprendimo panaikinimo. 
Nė vienas iš nagrinėtu atveju aktualių įstatymų (Apskrities valdymo įstatymas, 
Žemės reformos įstatymas, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimo įstatymas) nenustato pareiškėjo teisės ginti valstybės, viešąjį 
interesus ar kitų asmenų teises. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Lietuvos 
Respublikos Seimas, svarstydamas problemas, susijusias su nuosavybės teisių 
atkūrimu, atsižvelgdamas į esančius požymius dėl valstybės tarnautojų galimo 
piktnaudžiavimo, dalyvaujant nuosavybės teisių atkūrime, 2003 m. liepos 
4 d. priėmė nutarimą ,,Dėl problemų, susijusių su nuosavybės teisių į žemę, 
mišką ir vandens telkinius atkūrimo, sprendimo“. Šio nutarimo 2 straipsnis 
kaip tik ir nustato vienintelį subjektą, turintį teisę ginti viešuosius interesus, 
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imtis priemonių, kad priimti sprendimai dėl nuosavybės teisių į žemę, mišką 
ir vandens telkinius atkūrimo bei jų pagrindu sudaryti sandoriai įstatymų 
nustatyta tvarka būtų panaikinti, ir tas subjektas – Generalinė prokuratūra. 
Įvertinusi visas bylos aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad 
nei apskrities viršininko administracija, nei jos viršininkas neįgalioti įstatymo 
ginti teisme valstybės ir viešąjį interesus ir kitų asmenų teises, susijusius 
su nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimu (2004 m. sausio 30 d. 
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A4-65/2004, 
Administracinių teismų praktika Nr. 5, 139-151 p.).

Administracinėje byloje Nr. A63-1512/2008 teisėjų kolegija, remdamasi 
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, nusprendė, kad 
Valstybinei mokesčių inspekcijai, jeigu ji nėra daiktą įgijęs asmuo, nesuteikta 
teisė kreiptis su prašymu išregistruoti kito asmens daiktines teises. Byloje 
nustatyta, kad Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2007 m. 
gegužės 28 d. pateikė VĮ Registrų centro Vilniaus fi lialui prašymą išregistruoti 
UAB „Inloco“ nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą – administracines 
patalpas. Tačiau pagal Nekilnojamojo turto  registro įstatymo 23 straipsnio 
1 dalį, prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą turi 
pateikti jį įgijęs asmuo. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto 
registro įstatymas nenumato jokių išimčių ir atvejų, kai ginant viešąjį interesą 
valstybinei institucijai būtų suteikiama teisė teikti prašymus nekilnojamojo 
turto registratoriui dėl kitų asmenų nuosavybės teisių įregistravimo ar 
išregistravimo. Jeigu nuosavybės teisių neįregistravimas pažeidžia suinteresuotų 
asmenų teises ir teisėtus interesus, nagrinėtu atveju – kreditoriaus Vilniaus 
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teises – šios teisės gali būti ginamos 
įstatymuose nustatytais būdais. Teisėjų kolegija konstatavo, kad asmenys, 
turintys teisę teikti prašymus dėl nuosavybės teisių įregistravimo, išvardinti 
Nekilnojamojo turto įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje ir jokių išimčių kitiems 
asmenims, inter alia ginantiems viešąjį interesą, nėra suteikta (2008 m. rugsėjo 8 
d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A63-1512/2008).

Galima situacija, kai įstatyme numatyta kolegialios institucijos 
teisė kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, tačiau jos nariams 
vienasmeniškai tokia teisė nėra suteikta. Pavyzdžiui, administracinėje byloje 
Nr. AS8-71/2007 teisėjų kolegija, remdamasi Azartinių lošimų įstatymo ir 
Loterijų įstatymo nuostatomis, nusprendė, kad Valstybinės lošimų priežiūros 
komisijos nariams nėra suteikta teisė vienasmeniškai kreiptis į teismą dėl 
kitų asmenų teisių bei valstybės ar viešojo intereso gynimo. Kaip atskirajame 
skunde nurodė pats pareiškėjas, jis su skundu į teismą kreipėsi kaip viešojo 
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administravimo teises turintis asmuo, prašydamas ištirti individualių teisės 
aktų teisėtumą bei ginti valstybės ar viešąjį interesą, t. y. prašė teismo ištirti, ar 
Valstybinės lošimų priežiūros komisijos trečiųjų suinteresuotųjų asmenų UAB 
„Olympic Casino Group Baltija“, UAB „Omnibetas“, UAB „Televizijos loterijos“ 
atžvilgiu priimti individualūs administraciniai aktai yra teisėti ir pagrįsti. 
Teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjas yra Valstybinės lošimų priežiūros 
komisijos narys, t. y. institucijos, kuriai pagal Azartinių lošimų įstatymo 
(2001 m. gegužės 17 d. įstatymo Nr. IX-325 redakcija) 26-29 straipsnius ir 
Loterijų įstatymo (2003 m. liepos l d. įstatymo Nr. IX-1661 redakcija) 23-
25 straipsnius yra priskirta kompetencija prižiūrėti ir kontroliuoti didžiųjų 
loterijų organizatorių bei lošimus organizuojančių subjektų veiklą. Tačiau 
nurodyti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos ir jos narių teisinį statusą 
bei kompetenciją reguliuojantys įstatymai nenumato, jog Valstybinės lošimų 
priežiūros komisijos nariui suteikiama teisė vienasmeniškai kreiptis į teismą 
dėl kitų asmenų teisių bei valstybės ar viešojo intereso gynimo (2007 m. kovo 
1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS8-71/2007).

7. Jeigu pareiškėjui įstatymu nesuteikta teisė ginti viešąjį interesą, teisę 
kreiptis į teismą asmuo gali įgyvendinti, minėta, gindamas savo pažeistą arba 
ginčijamą subjektinę teisę arba įstatymų saugomą interesą, taip pat būdamas 
atstovu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 49 str.). Administracinėje 
byloje Nr. A7-282/2004 teisėjų kolegija pažymėjo, kad nors Vietos savivaldos 
įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje (2000 m. spalio 12 d. įstatymo Nr. VIII-2018 
redakcija) nustatyta, kad savivaldybių institucijų ir kitų savivaldybės viešojo 
administravimo subjektų priimti individualūs administraciniai teisės aktai gali 
būti skundžiami teismui, ši teisė nėra absoliuti ir įgyvendinama, laikantis teisės 
aktuose nustatytų reikalavimų, t. y. teisme ginama tik pažeista ar ginčijama 
asmens teisė arba įstatymų saugomas interesas (Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 5 str. 1 d.). Pareiškėjas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, 
kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 
sprendimo dalį, susijusią su moksleivių priėmimo į Klaipėdos Vytauto Didžiojo 
gimnazijos klases tvarkos nustatymu. Nustatyta, kad pareiškėjo, kaip tarybos 
nario, teisės ginčijamu sprendimu nepažeistos, todėl, remiantis Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, reikalavimai buvo atmesti. Teisėjų 
kolegija toliau sprendė, ar pareiškėjas turi teisę kreiptis į teismą, remiantis 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsniu, kuriame apibrėžiami 
subjektai, turintys teisę kreiptis į teismą, kad būtų apgintas viešasis interesas, 
valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei teisėti interesai. Minėtame 
straipsnyje įtvirtinta taisyklė, kad tokia teisė turi būti suteikta įstatymu, tačiau 
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byloje nenustatyta, kad pareiškėjas, būdamas savivaldybės tarybos narys, tokią 
teisę pagal įstatymą turi, todėl, teisėjų kolegijos nuomone, ginti mokyklos 
bendruomenės interesus jis galėjo tik veikdamas atstovo procesinėje padėtyje 
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 49 str.), atstovaudamas gimnazijos tėvų 
tarybai (2004 m. balandžio 26 d. nutartis administracinėje byloje A7-282/2004; tai 
pat žr. 2008 m. balandžio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-695/2008). 

8. Uždarosios akcinės bendrovės, kaip privatūs ūkio subjektai, taip pat 
neturi įstatymu suteiktų įgalinimų ginti viešąjį interesą ar kitų asmenų teises, 
todėl jų pareikštas skundas galėtų būti pripažįstamas pagrįstu tik ta apimtimi, 
kuria pareiškėjai gina savo subjektines teises ar įstatymų saugomus interesus 
(2005 m. kovo 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A10-284/2005; 2007 
m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-86/2007).

1.6. Procesiniai viešojo intereso gynimo ypatumai

1.6.1. Termino kreiptis į teismą, ginant viešąjį interesą, skaičiavimas

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, 
kad subjektas, kuris kreipiasi į teismą dėl viešojo intereso gynimo, negali 
turėti daugiau teisių ir pareigų negu asmenys, ginantys galimai pažeistas 
subjektines teises. Šią poziciją patvirtina ir administracinėje byloje Nr. A261-
1790/2008 suformuluotos nuostatos. Minėtoje administracinėje byloje teisėjų 
kolegija, atsižvelgusi į tai, kad prokuroras negali turėti daugiau teisių ir 
pareigų negu kiti ginčo subjektai, nusprendė, jog prokuroro kreipimuisi gali 
būti taikomas bendrasis terminas pareiškimui paduoti. (2008 m. lapkričio 4 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1790/2008).

2. Nors Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 1 dalis, 
nustatanti prokuroro teisę ginant viešąjį interesą įstatymų nustatytais 
atvejais kreiptis su pareiškimu į teismą, nenumato specialių termino, per 
kurį prokuroras galėtų paduoti skundą teismui dėl viešojo intereso gynimo, 
skaičiavimo taisyklių, teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog tuo atveju, 
kai į administracinį teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino 
tokiam prašymui paduoti eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas gavo 
pakankamai duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas (2005 m. rugsėjo 
28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-585/2005, Administracinių teismų 
praktika Nr. 8, 206-230 p., 2005 m. kovo 3 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. AS10-67/2005, 2005 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-
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27/2005, 2007 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-660/2007; 
2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-742/2007). Jei 
būtų konstatuota, jog viešąjį interesą ginantis subjektas, turėdamas pagrindą 
manyti, kad priimant atitinkamą sprendimą galėjo būti pažeisti teisės aktų 
reikalavimai, delsė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus ir kreipimuisi 
į teismą, ginant viešąjį interesą, reikalingus duomenis surinko per nepagrįstai 
ilgą terminą, tuomet terminas pareiškimui paduoti turėtų būti skaičiuojamas 
nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti (2007 m. lapkričio 
5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-742/2007). Taigi termino pradžia 
viešąjį interesą ginančiam subjektui kreiptis į teismą skaičiuojama nuo tada, 
kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, ar 
nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, priklausomai nuo 
to, kuris momentas atsiranda anksčiau (2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų 
kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A146–335/2008, Administracinė 
jurisprudencija Nr. 5(15), 184-229 p.).

Pažymėtina, kad prokuroras nėra ginčijamų materialinių teisinių 
santykių dalyvis (2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis 
administracinėje byloje Nr. A146-335/2008). Termino prokurorui kreiptis į teismą 
ginant viešąjį interesą eigos pradžios ypatumas, lyginant su savo subjektinę 
teisę ginančiais asmenimis (t. y. ne nuo administracinio akto gavimo, o 
nuo duomenų apie viešojo intereso pažeidimą surinkimo ar turėjimo juos 
surinkti), yra ne privilegija viešąjį interesą ginančiam subjektui, o grindžiamas 
nuoseklia proceso įstatymų aiškinimo logika. Privatūs subjektai yra tiesioginiai 
administracinio akto adresatai ar kitokiu būdu dalyvauja administraciniu 
aktu sukurtuose teisiniuose santykiuose, todėl jie, gavę administracinį aktą 
suvokia, ar šis aktas turi įtakos jų teisėms ir pareigoms, ar jis pažeidžia jų teises 
ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą ginant savo teises. Skirtingai nei privatūs 
subjektai, prokuroras, Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta 
tvarka gavęs informaciją apie asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų 
pažeidimą, ne kiekvienu atveju turi pagrindą manyti, kad aktas pažeidžia 
viešąjį interesą ir ar yra pagrindas  kreiptis į teismą dėl viešojo intereso 
gynimo. Pirmiausia jis turi nustatyti, ar administracinis aktas yra priimtas 
srityje, susijusioje su viešuoju interesu, ar šis aktas pažeidžia viešąjį interesą. 
Tik nuo to momento, kai surenkama ar turėjo būti surinkta pakankamai 
duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, prokurorui tampa suvokiama apie 
šio intereso pažeidimą ir prasideda termino kreiptis į teismą eigos pradžia 
(2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje 
Nr. A146-335/2008, Administracinė jurisprudencija Nr. 5(15), 184-229 p.).
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3. Viešojo intereso pažeidimo nustatymas ankstesnėje Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo praktikoje buvo siejamas ir su prokurorui 
pateiktų asmenų pareiškimų (skundų) nagrinėjimo tvarka. Buvo laikomasi 
nuostatos, kad Generalinio prokuroro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymu 
Nr. I-56 patvirtintų Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarkos 
nuostatų 28 punkte bei 2007 m. balandžio 20 d. įsigaliojusio Generalinio 
prokuroro  2007 m. balandžio 16 d.  įsakymu Nr. I-53 patvirtinto Asmenų 
aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje aprašo 35 punkte nustatyti 
skundų nagrinėjimo terminai taikytini ir galimai pažeisto viešojo intereso 
nagrinėjimui: galiojo bendroji taisyklė, kad skundas dėl galimai pažeisto 
viešojo intereso turi būti išnagrinėtas per įmanomai trumpiausią laiką, kuris 
yra orientuotas į  bendrąjį skundų nagrinėjimo terminą, o skundo tyrimo 
ir sprendimo priėmimo termino pratęsimas yra išimtis, kurios taikymas 
turi būti pagrįstas objektyviomis priežastimis (2008 m. vasario 4 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A20-150/2008). Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija 
administracinėje byloje Nr. A146-335/2008 pažymėjo, kad bendrasis teisės 
aktais nustatytas terminas, per kurį prokuroras turi išnagrinėti skundą 
(prašymą), galėtų būti pasitelktas tik kaip pagalbinis teisės šaltinis, nustatant, 
ar atitinkamas subjektas tinkamai vykdė savo funkcijas, ir negali būti 
aiškinamas kaip nustatantis procesinį kreipimosi į teismą terminą (2008 m. 
liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A146-
335/2008, Administracinė jurisprudencija Nr. 5(15), 184-229 p.).

4. Minėta, kad skaičiuojant terminą, per kurį pareiškėjas, kaip 
viešąjį interesą ginantis subjektas, privalo kreiptis į teismą dėl neteisėtų 
administracinių aktų panaikinimo, svarbu įvertinti, kada duomenys dėl 
teisės aktų pažeidimo, priimant šiuos administracinius aktus, turėjo ir galėjo 
būti surinkti. Sprendžiant, ar surinkti duomenys yra pakankami, siekiant 
nustatyti viešojo intereso pažeidimą, ir ar terminas, per kurį pareiškėjas, 
ginantis viešąjį interesą, privalo kreiptis į teismą, nėra praleistas, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo praktikoje vertinama, kokių veiksmų 
pareiškėjas papildomai ėmėsi, siekdamas surinkti duomenis, reikalingus 
kreipimuisi į teismą dėl sprendimų panaikinimo ir viešojo intereso gynimo. 
Administracinėje byloje Nr. AS8-197/2007 teisėjų kolegija nusprendė, kad 
pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo atsisakyta priimti nagrinėti 
pareiškėjo skundą, nepareikalavus bei neįvertinus visų pareiškėjo skundo 
padavimo terminui apskaičiuoti būtinų objektyvių įrodymų, yra neteisėta ir 
nepagrįsta. Nagrinėjamu atveju nebuvo nustatyta, kada pareiškėjas faktiškai 
gavo skundžiamus sprendimus ar su jais (jų turiniu) tiesiogiai susipažino, taip 
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pat nenustatyta, kokių veiksmų ir kokiais terminais pareiškėjas papildomai 
ėmėsi, siekdamas surinkti duomenis, reikalingus kreipimuisi į teismą dėl 
sprendimų panaikinimo ir viešojo intereso gynimo (2007 m. kovo 29 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. AS8-197/2007). Šios aplinkybės, sprendžiant, 
ar nėra praleistas terminas kreiptis dėl viešojo intereso gynimo, vertintos ir 
kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylose (žr., pvz., 2006 m. 
spalio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS17-547/2006; 2008 m. vasario 4 
d. nutartį administracinėje byloje Nr. A20-150/2008).

Sprendžiant, ar surinkti duomenys yra pakankami, vertinamas ir 
laiko tarpsnis nuo sužinojimo apie akto priėmimą iki teisės kreiptis į teismą 
realizacijos, jo adekvatumas informacijos apimčiai ir sudėtingumui teisiškai 
įvertinant esamą situaciją (2004 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A11-426/2004).

5. Šiame kontekste paminėtina, kad Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 23 straipsnio 2 dalis, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, jog skunde 
(prašyme), kuriuo kreipiamasi į administracinį teismą, turi būti nurodomas 
konkretus skundžiamas aktas, jo įvykdymo (priėmimo) data (5 p.) bei trečiųjų 
suinteresuotų asmenų vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (jeigu 
žinomas) ir gyvenamoji vieta (buveinė). Todėl tam, kad nepažeistų įstatymų 
leidėjo nustatytų reikalavimų skundo (prašymo) turiniui, pareiškėjas privalo 
ne tik nustatyti, kokie aktai buvo priimti, bet ir nustatyti suinteresuotus 
asmenis bei jų gyvenamąją vietą (buveinę), nes bylos išsprendimas turės įtakos 
jų teisėms ir pareigoms, dėl ko jie yra laikytini trečiaisiais suinteresuotais 
asmenimis (Administracinių bylų teisenos įstatymo 48 str. 2 d.). Tačiau Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad paminėtinosios 
informacijos rinkimas nėra sietinas su duomenų, kad yra pažeistas viešasis 
interesas, rinkimu ir dokumentų su šia informacija gavimo data negali būti 
naudojama termino kreiptis į teismą pradžios momentui nustatyti. Šie 
duomenys turi būti renkami jau prasidėjus vieno mėnesio terminui nuo 
pakankamų duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, ar nuo tada, kai tokie 
duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, gavimo dienos, priklausomai nuo to, 
kuris momentas atsirado anksčiau. Priešingas aiškinimas, kad tik surinkus visus 
duomenis, reikalingus pareiškimui į teismą surašyti, prasideda termino kreiptis 
į teismą ginant viešąjį interesą eigos pradžia, nepagrįstai pagerintų prokurorų, 
lyginant juos su privačiais asmenimis, padėtį, neleistų užtikrinti teisinių 
santykių stabilumo ir prieštarautų proceso įstatymų sistemai (2008 m. liepos 25 
d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, 
Administracinė jurisprudencija Nr. 5(15), 184-229 p.).
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6. Sprendžiant prokuroro prašymo ginti viešąjį interesą priėmimo 
administraciniame teisme klausimą, turi būti laikomasi Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 37 straipsnio reikalavimų. Šio straipsnio  2 dalies 8 punktas 
nustato, kad teismas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), 
jeigu praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo 
jo atnaujinti ar teismas tokį prašymą atmeta. Dėl šios (motyvuotos teismo 
nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą Administracinių bylų įstatymo 37 
straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytu pagrindu) teismo nutarties gali būti 
paduotas atskirasis skundas. Paaiškėjus aplinkybei, kad prokuroro prašymas 
dėl viešojo intereso gynimo teismo buvo priimtas praleidus įstatymu 
nustatytą terminą ir neprašyta jį atnaujinti, pirmosios arba apeliacinės 
instancijos teismas (atsižvelgiant į tai, kurios instancijos teisme ši aplinkybė 
paaiškėja), bylą turi nutraukti, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 101 straipsnio 6 punktu (2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų 
kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, Administracinė 
jurisprudencija Nr. 5(15), 184-229 p.).

7. Pažymėtina, kad terminas pareiškimui dėl viešojo intereso gynimo 
paduoti nėra naikinamasis. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skundo (prašymo) padavimo 
terminas gali būti atnaujintas, jeigu bus pripažinta, kad jis praleistas dėl 
svarbios priežasties. Tačiau terminas, per kurį, ginant viešąjį interesą, pažeistą 
institucijos priimtais sprendimais, paduodamas prokuroro pareiškimas, 
gali būti atnaujinamas tik tuo atveju, kai prokuroras surinkęs pakankamai 
duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad šis sprendimas pažeidžia viešąjį 
interesą, nedelsia kreiptis į teismą ir prašo panaikinti ginčijamą administracinį 
aktą (2005 m. gegužės 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS2-162/2005).

Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalies prasme 
svarbiomis termino pareiškimo dėl viešojo intereso gynimo paduoti 
praleidimo priežastimis laikytinos tik tos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė 
per įstatymo nustatytą laikotarpį kreiptis į teismą, tai yra nepriklausė nuo 
subjekto, kuris kreipiasi į teismą, valios. Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo praktikoje, susijusioje su subjekto teise ginti viešąjį interesą, siekiant 
atnaujinti praleistą kreipimosi į teismą terminą, svarbiomis aplinkybėmis 
pripažinta: skundžiamo administracinio teisės akto neturėjimas (2008 m. 
sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS21-93/2008); didelės apimties 
duomenys, sunkumai juos išsireikalaujant (2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų 
kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, Administracinė 
jurisprudencija Nr. 5(15), 184-229 p.); skundo nagrinėjimas teisme (2008 m. 
sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS21-93/2008) ir kt.
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Administracinėje byloje Nr. AS6-80/2007 teisėjų kolegija pabrėžė, kad 
administracinis teismas net ir tuo atveju, kai prokuroras imasi ginti viešąjį 
interesą, negali nepaisyti proceso normų ir taisyklių. Konstatuota, kad 
įstatymas nesuteikia jokių esminių privilegijų, lengvatų ar išimčių tais atvejais, 
kai prokuroras imasi ginti viešąjį interesą, o net jei ir suteiktų, tai kiltų 
klausimas dėl tokių privilegijų, lengvatų ar išimčių atitikimo konstituciniam 
asmenų lygiateisiškumo principui. Be to, pats prokuroras pagal savo statusą 
turi turėti pakankamai žinių ir įgūdžių, kad galėtų savarankiškai ir efektyviai 
vykdyti įstatymo pavestas funkcijas, jis turi būti itin atidus ir rūpestingas. 
Taigi praleistas terminas kreiptis į teismą taip pat negali būti atnaujinamas, 
jeigu subjektas nepateikia svarbių priežasčių, kodėl delsė, siekdamas apginti 
viešąjį interesą. Būtinybė susipažinti su teisės aktais (2006 m. spalio 27 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. AS17-547/2006), didelis darbo krūvis ar 
prokurorų atostogos (2004 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. AS11-511/2004), netinkamas teisės ginti viešąjį interesą įgyvendinimas 
(2005 m. kovo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-67/2005) Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nepripažįstami svarbiomis 
priežastimis, siekiant atnaujinti terminą viešajam interesui ginti.

1.6.2. Išankstinė bylos, susijusios su viešojo intereso gynimu, 

nagrinėjimo ne teisme tvarka

Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 straipsnio 1 dalis nustato, 
kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo 
administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai 
(neveikimas) gali būti, o įstatymų numatytais atvejais – turi būti ginčijami, 
kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. 
Taigi, jei įstatymas numato privalomą išankstinio ginčo nagrinėjimo 
ne teisme tvarką, teismas gali nagrinėti ginčą iš esmės tik tuo atveju, jei 
pareiškėjas pasinaudojo išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka ir 
nesutinka su priimtu sprendimu. Kadangi viešąjį interesą ginantys subjektai 
negali turėti daugiau procesinių teisių, nei savo subjektines teises ginantys 
asmenys, ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos yra privaloma laikytis ir 
viešąjį interesą ginantiems subjektams. Administracinėje byloje Nr. A20-
150/2008 teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjas visuomeninė 
organizacija „Miško ir kraštovaizdžio apsauga“, prieš paduodamas skundą 
administraciniam teismui, nepasinaudojo privaloma išankstinio bylos 
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nagrinėjimo ne teisme tvarka, paliko pareiškimą nenagrinėtą (2008 m. vasario 
4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A20-150/2008, taip pat žr. 2008 m. spalio 
3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1661/2008).

1.6.3. Reikalavimai, taikomi skundui (prašymui) dėl viešojo intereso gynimo

1. Skundams (prašymams) dėl viešojo intereso gynimo taikomi 
visi bendrieji reikalavimai, keliami skundo (prašymo) formai ir 
turiniui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 str.) bei priedams 
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 24 str.). Tačiau tam tikra skundo 
(prašymo) turinio specifi ka išplaukia iš pačio skundo (prašymo) dalyko, t. y. 
reikalavimo, nukreipto į viešojo intereso gynybą. Pareiškėjas, kuris kreipėsi 
į administracinį teismą su prašymu ginti viešąjį interesą, savo skunde 
(prašyme) turėtų nurodyti ne tik atitinkamus teisės aktų pažeidimus, bet ir 
kuo pasireiškia viešojo intereso pažeidimai ir kaip jo pareikšti reikalavimai 
leistų šį interesą apginti. Pareiga suformuluoti reikalavimą, kuris būtų 
tinkamas viešajam interesui apginti, tenka į teismą besikreipiančiam subjektui. 
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje 
byloje A822-65/2009 pabrėžė, kad dispozityvumo principas, kuris galioja ir 
administraciniame procese (žr. Vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. 
balandžio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-330-08, „Administracinė 
jurisprudencija“ Nr. 4(14), 109-124 p.), reiškia, jog materialinius teisinius 
reikalavimus byloje suformuluoja asmuo, kuris kreipiasi į teismą. Tačiau 
kreipimasis į teismą siekiant apginti viešąjį interesą pasižymi didele specifi ka, 
nes pareiškėjas gina ne jam pačiam priklausančią subjektinę teisę, o 
Konstitucijos saugomą interesą, priklausantį visuomenei ar jos daliai, tai yra 
viešąjį interesą. Atsižvelgiant į tai, kad viešojo intereso gynimas yra specialių 
valstybės įgaliotų subjektų specifi nė veikla ir kad viešojo intereso gynimu 
galimai daroma intervencija į susiformavusius teisinius santykius bei kitų 
asmenų subjektines teises, darytina išvada, kad viešąjį interesą ginantiems 
subjektams taikomas dispozityvumo principas, tačiau jis nėra neribotas (2009 
m. vasario 12 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. 
A822-65/2009).

2. Viešojo intereso gynimo būdų tinkamas suformulavimas pareiškėjo 
procesiniuose dokumentuose, pateikiamuose administraciniam teismui, itin 
aktualus statybų srityje, kai neteisėtų administracinių aktų pagrindu jau yra 
pastatyti atitinkami objektai. 
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Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 
administracinėje byloje A822-65/2009 padarė išvadą, kad viešojo intereso, 
susijusio su saugomomis teritorijomis, pažeidimo pašalinimas turėtų būti 
nukreiptas į šios teritorijos mokslinės, ekologinės, kultūrinės ir kitokios 
vertės (Saugomų teritorijų įstatymo 2 str. 32 d.), kuria ši teritorija pasižymi, 
išsaugojimą ar atkūrimą. Tačiau teisės aktai nenustato, kad viešąjį interesą 
ginantis subjektas reikalavimus dėl administracinių aktų panaikinimo ir 
reikalavimus dėl neteisėtos statybos teisinių pasekmių šalinimo reikštų toje 
pačioje byloje. Vadinasi, bylą nagrinėjantis administracinis teismas turi 
nustatyti, ar byloje ginčijami administraciniai aktai pažeidžia viešąjį interesą 
ir ar jų panaikinimas leistų apginti viešąjį interesą, o tais atvejais, kai neteisėtų 
administracinių aktų pagrindu yra pastatyti statiniai, administracinių aktų 
panaikinimas bus nukreiptas į viešojo intereso gynimą tik tuo atveju, jei 
toks panaikinimas bus siejamas su atitinkamais materialiniais teisiniais 
padariniais (buvusios padėties atkūrimu). Procesiniuose dokumentuose 
prokuroro pateikta informacija apie tai, kokiais būdais ir priemonėmis bus 
siekiama viešojo intereso, pasireiškusio neteisėtomis statybomis, pažeidimo 
šalinimo, bylą nagrinėjančiam administraciniam teismui leistų spręsti, 
kuo ginčijamų administracinių aktų panaikinimas prisidėtų prie viešojo 
intereso gynybos, tinkamai apibrėžti ir išnagrinėti keliamus reikalavimus, 
susijusius su viešojo intereso gynimu. Pažymėtina, kad tokių duomenų 
nurodymas prokuroro pateikiamuose procesiniuose dokumentuose yra 
susijęs ir su kitų byloje dalyvaujančių asmenų teisių gynyba. Gindamiesi nuo 
administraciniuose teismuose pareikšto reikalavimo panaikinti atitinkamus 
administracinius aktus, byloje dalyvaujantys asmenys turi būti informuojami, 
kokias materialines teisines pasekmes šis aktų panaikinimas gali sukelti (ar 
bus siekiama statinius nugriauti, juos pertvarkyti ir pan.). Šios informacijos 
turėjimas ar neturėjimas gali lemti ir byloje dalyvaujančių asmenų teisių 
gynimo procesinę elgseną (2009 m. vasario 12 d. išplėstinės teisėjų kolegijos 
nutartis administracinėje byloje Nr. A822-65/2009).

1.7. Viešojo intereso gynimo ribos

1. Nustačius tai, jog subjektas, kuris kreipėsi į teismą, gina viešąjį 
interesą, savaime nereiškia, kad jo skundas bus patenkintas. Bylą nagrinėjantis 
teismas turi ne tik nustatyti, ar ginčijami administraciniai aktai pažeidžia 
viešąjį interesą, bet ir įvertinti, ar šių aktų panaikinimas sukels siekiamas 
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teisines pasekmes, t. y. ar realiai leis apginti viešąjį interesą. Administracinėje 
byloje Nr. A822-65/2009 išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad siekiant 
nustatyti, ar pareiškėjas tinkamai gina viešąjį interesą, nepakanka vien 
tik nustatyti faktą, kad ginamų interesų turinys atitinka viešųjų interesų 
turinį. Todėl bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas, ar pareiškėjo ginamas 
interesas pripažintinas viešuoju interesu, taip pat turi nustatyti, ar pareiškėjo 
keliami materialiniai reikalavimai yra pakankami pažeistajam viešajam 
interesui apginti. Pareiškėjo, ginančio viešąjį interesą, pareikšti materialiniai 
reikalavimai turi būti tinkami pažeistam viešajam interesui apginti. Pareiškimo, 
kuriuo ginamas viešasis interesas, dalykas yra viešojo intereso gynimas, o 
administracinių aktų panaikinimas ar kitų gynybos priemonių taikymas 
(uždraudimas atlikti veiksmus, žalos atlyginimo priteisimas ir pan.) yra būdas, 
kuriuo viešasis interesas gali būti apginamas. Kai viešojo intereso pažeidimas 
pasireiškia priimtais neteisėtais administraciniais aktais, reikalavimas šiuos 
aktus panaikinti iš tiesų reiškia reikalavimą apginti viešąjį interesą, panaikinant 
atitinkamus administracinius aktus. Todėl teismas, nagrinėdamas prokuroro 
reikalavimą panaikinti administracinius aktus, turi nustatyti, ar šių aktų 
panaikinimas sukels siekiamas teisines pasekmes, t. y. ar realiai leis apginti 
viešąjį interesą. Nenustačius, kad administracinių aktų panaikinimas sukeltų 
realias teisines pasekmes viešojo intereso gynimui, pareiškėjo reikalavimas 
turėtų būti netenkinamas, nes keliamų reikalavimų apimtimi nebūtų apgintas 
viešasis interesas. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, jei būtų bylinėjamasi 
vien dėl administracinių aktų panaikinimo, nesiekiant šiais aktais sukurtų 
materialinių teisinių padarinių pašalinimo (buvusios padėties atkūrimo), būtų 
neracionaliai naudojami valstybės resursai (prokuratūros, teismų darbas), 
sukuriamas nestabilumas susiformavusiuose teisiniuose santykiuose, o realiai 
nebūtų apgintas viešasis interesas. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad tais 
atvejais, kai neteisėtų administracinių aktų pagrindu yra pastatyti statiniai, 
jeigu jų statyba pažeidė viešąjį interesą, viešojo intereso apgynimas reikštų 
neteisėtos statybos teisinių pasekmių pašalinimą, o ne vien administracinių 
aktų, kurie sąlygojo šias statybas, panaikinimą. Išplėstinė teisėjų kolegija, 
nustačiusi, kad prokuroras neginčijo pastatyto motelio, kuriam buvo išduotas 
statybos leidimas (du motelio pastatai ir sargo namelis), Klaipėdos apskrities 
viršininko sudarytos komisijos 2002 m. rugpjūčio 12 d. pripažinimo tinkamu 
naudoti akto, nusprendė, kad pirmosios instancijos teismas turėtų įvertinti, 
ar prokuroro pareiškimu administraciniam teismui keliami reikalavimai iš 
tiesų yra tinkama priemonė apginti viešąjį interesą, ir ar teismo sprendimas 
panaikinti ginčijamus administracinius aktus padėtų viešąjį interesą apginti. 



361

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas pagal 
viešąjį interesą ginančių subjektų skundus (prašymus), apibendrinimas

Byla grąžinta pirmajai instancijai nagrinėti iš naujo (2009 m. vasario 12 d. 
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A822-65/2009). 

2. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas tenkinti skundą dėl viešojo 
intereso pažeidimo, taip pat įvertina, ar tokiu atveju nebus pažeista 
pusiausvyra tarp teisėtų lūkesčių ir teisinių santykių stabilumo bei viešojo 
intereso apsaugos, ar bus laikomasi proporcingumo principo.

Kadangi subjektai, ginantys viešąjį interesą, nėra ginčijamų materialinių 
teisinių santykių dalyviai, kreipimasis į teismą dėl viešojo intereso pažeidimo 
paprastai nėra toks operatyvus kaip tais atvejais, kai kreipiasi subjektai, 
kurių subjektinės teisės ir interesai pažeidžiami. Dėl šios priežasties bylą 
nagrinėjantis teismas turėtų užtikrinti pusiausvyrą tarp teisėtų lūkesčių ir 
teisinių santykių stabilumo bei viešojo intereso apsaugos. Administracinėje 
byloje A146-335/2008 išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžė, jog teismas, įvertinęs 
ginamų vertybių ir poreikio užtikrinti teisinių santykių stabilumą pusiausvyrą, 
gali atsisakyti ginti viešąjį interesą net ir tais atvejais, kai prokuroras, 
nors ir nepraleido vieno mėnesio termino kreiptis į teismą (skaičiuojant 
nuo momento, kai surinkti ar turėjo būti surinkti duomenys apie viešojo 
intereso pažeidimą), tačiau yra praėjęs nepateisinamai ilgas terminas nuo 
atitinkamų administracinių aktų priėmimo ir teisinių santykių atsiradimo 
momento. Teisinės valstybės principas reikalauja, kad būtų užtikrinamas 
teisinių santykių stabilumas. Toks stabilumas nebūtų užtikrintas, jei teisinių 
santykių subjektai neribotą laiką negalėtų būti tikri, ar dėl jų atžvilgiu 
priimtų administracinių aktų nebus inicijuojamas viešojo intereso gynimo 
procesas teisme. Nepateisinamai ilgas viešojo administravimo subjektų 
delsimas (tarp jų – ir institucijų tarpusavio susirašinėjimas, nepagrįstos 
informacijos rinkimas) informuoti prokurorą apie galimus viešojo intereso 
pažeidimus galėtų lemti, kad prokuroras apie viešojo intereso pažeidimą 
sužinos praėjus ilgam laikui po atitinkamo administracinio akto priėmimo. 
Tokiu atveju galimybė kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą taptų praktiškai 
neribota laiko požiūriu, o tokia situacija teisinėje valstybėje negalima. Todėl 
teismas, įvertinęs ginamų vertybių ir poreikio užtikrinti teisinių santykių 
stabilumą pusiausvyrą, gali atsisakyti ginti viešąjį interesą net ir tais atvejais, 
kai prokuroras, nors ir nepraleido vieno mėnesio termino kreiptis į teismą 
(skaičiuojant nuo momento, kai surinkti ar turėjo būti surinkti duomenys 
apie viešojo intereso pažeidimą), tačiau yra praėjęs nepateisinamai ilgas 
terminas nuo atitinkamų administracinių aktų priėmimo ir teisinių santykių 
atsiradimo momento (2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A146-335/2008, Administracinė jurisprudencija Nr. 5(15), 184-229 p.).
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Ši praktika nuosekliai vystoma kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo nagrinėjamose bylose. Administracinėje byloje Nr. A575-1576/2008 
nustatyta, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui pažeidžiant norminių aktų 
reikalavimus 1994 m. buvo suteiktas 3 ha asmeninio ūkio žemės sklypas. Bet 
į teismą valdžios institucija kreipėsi tik 2007 m. Atsižvelgęs į šią aplinkybę ir 
tai, kad skundžiami valdžios institucijos aktai priimti 1994 m., įvertinęs ginamų 
vertybių ir poreikio užtikrinti teisinių santykių stabilumą pusiausvyrą, teismas 
nusprendė, kad yra praėjęs nepateisinamai ilgas terminas nuo atitinkamų 
administracinių aktų priėmimo ir teisinių santykių atsiradimo momento 
iki kreipimosi į teismą. Teisėjų kolegijos nuomone, patenkinus prokuroro, 
ginančio viešąjį interesą, prašymą, trečiasis suinteresuotas asmuo, visuomenė 
ir valstybė patirtų didesnę žalą, negu toji, kurią visuomenė ir valstybė patirtų, 
jeigu prokuroro prašymas būtų atmestas, nusprendė prokuroro prašymą 
dėl viešojo intereso gynimo atmesti. Sprendime nurodoma, kad patenkinus 
prokuroro reikalavimą, nors teismo sprendimas būtų nukreiptas vienos 
pareiškėjos atžvilgiu, bet būtų sukurtas teisminis precedentas ir tam tikru 
mastu paveiktos ir konstitucinės vertybės – teisingumo principas, reikalavimai 
užtikrinti teisinį tikrumą ir teisinį saugumą, teisėtų lūkesčių apsaugą, būtinumą 
užtikrinti asmens, kuris paklūsta teisei, laikosi įstatymų reikalavimų (trečiasis 
suinteresuotas asmuo veikė sąžiningai, už žemę sumokėjo nustatytą mokestį, 
14 metų naudojosi žeme), pasitikėjimą valstybe ir teise. Prokuroro, ginančio 
viešąjį interesą, apeliacinis skundas atmestas (2008 m. rugsėjo 26 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A575-1576/2008).

Prokuroro, ginančio viešąjį interesą, apeliacinis skundas dėl pernelyg 
ilgo laiko tarpsnio nuo priimtų ginčijamų sprendimų priėmimo iki kreipimosi 
į teismą dienos atmestas ir administracinėje byloje Nr. A556-782/2009. 2007 
m. Kauno apskrities viršininko administracijai peržiūrėjus nuosavybės 
teisių atkūrimo dokumentus, paaiškėjo, jog 1999 m. padaryti teisės aktų 
pažeidimai priimant sprendimus, kuriuos šioje byloje ginčijo Kauno 
apygardos vyriausiasis prokuroras, siekdamas apginti viešąjį interesą. Teisėjų 
kolegija, atsižvelgusi į tai, kad viešojo administravimo subjektas restitucijos 
proceso metu neveikė operatyviai (nuo prašymo atkurti nuosavybės teises 
iki sprendimo jas atkurti praėjo 7 metai (1992 m. – 1999 m.)), kad nuo 
skundžiamų sprendimų priėmimo iki kreipimosi į teismą dienos yra praėję 8 
metai, o galutinis sprendimas bus priimtas praėjus jau beveik 10 metų, turint 
omenyje nekilnojamojo turto materialinę išraišką, ginamų vertybių ir poreikio 
užtikrinti teisinių santykių stabilumą pusiausvyrą, atsisakė ginti viešąjį interesą 
(2009 m. sausio 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-782/2009 ).
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2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga 
(2008 m. rugsėjo – gruodžio mėn.)

2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose

2.1.1. Dėl sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės įregistravimo 

Nekilnojamojo turto registre be vieno iš sutuoktinių sutikimo

Pareiškėjas skundu kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį 
teismą, prašydamas panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Centrinio 
registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimą, atmesti A. R. valstybės 
įmonės Registrų centro Panevėžio fi lialui pateiktą prašymą įregistruoti 
juridinį faktą apie bendrąją jungtinę nuosavybę ir įpareigoti valstybės įmonę 
Registrų centrą panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio fi lialo 
neteisėtą patvarkymą ir nekilnojamojo turto registre atkurti buvusią padėtį, 
t. y. ištaisyti pagal A. R. prašymą registre įrašytus duomenis apie bendrosios 
jungtinės nuosavybės teisę ir atstatyti ankstesnius duomenis, pagal kuriuos 
nurodytas nekilnojamasis turtas nuosavybės teise priklauso A. R.

Pareiškėjas nurodė, kad jo sutuoktinė A. R. neturėjo teisės jo vardu 
paduoti prašymą dėl bendrosios jungtinės nuosavybės teisės įregistravimo, 
o atsakovas neturėjo teisės tokio prašymo tenkinti, nes įgaliojimu atitinkami 
įgalinimai A. R. nebuvo suteikti. A. R., pateikdama prašymą dėl bendrosios 
jungtinės nuosavybės teisės įregistravimo, elgėsi nesąžiningai ir, pažeisdama 
įgaliotinės pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.760 
straipsnyje, siekė sau naudos. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas netinkamai 
tvarkė pareiškėjo nekilnojamojo turto registro bylą bei duomenis, nes 
pas atsakovą dėl nesuprantamų priežasčių nebėra saugomi duomenys ir 
dokumentai, įrodantys, jog ginčo turtas pareiškėjo buvo įgytas nuosavybėn 
iki santuokos su A. R. įregistravimo. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas šiuo 
atveju pažeidė Nekilnojamojo turto registro įstatymo 19 straipsnio 2 dalį, 23 
straipsnio 2 dalį, Nekilnojamojo turto registro nuostatų 9.1, 40, 51 punktus.

Panevėžio apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo 
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą.
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Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog nagrinėjamu atveju keliamas 
ginčas iš esmės yra susijęs su nekilnojamojo turto registro tvarkymo 
veikla, kuri pagal savo pobūdį laikytina viešojo administravimo veikla. 
Pagrindinis byloje keliamas klausimas yra dėl to, ar nekilnojamojo turto 
registratoriui pateikti dokumentai (vieno sutuoktinio kitam sutuoktiniui 
surašytas įgaliojimas) buvo pakankamas pagrindas padaryti atitinkamus 
įrašus nekilnojamojo turto registre. Be to, yra keliamas klausimas dėl to, ar 
nekilnojamojo turto registratorius tinkamai tvarkė ir saugojo tam tikrus 
dokumentus bei duomenis. Tai, Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, reiškia, 
jog aptariamos bylos nagrinėjimo objektas yra tai, ar viešojo administravimo 
subjektas (nekilnojamojo turto registratorius), administracinių procedūrų, 
susijusių su nekilnojamojo turto registro tvarkymu, metu tinkamai vertino 
suinteresuotų asmenų pateiktus dokumentus (jų turinį) ir ar priėmė teisėtus 
administracinius sprendimus.  

Tiek ginčijamuose sprendimuose, tiek pareiškėjo skunde, Specialiosios 
teisėjų kolegijos teigimu, pirmiausia, yra remiamasi specialiaisiais viešosios 
teisės aktais, reglamentuojančiais nekilnojamojo turto registro tvarkymo 
veiklą (Nekilnojamojo turto registro įstatymu, Nekilnojamojo turto 
registro nuostatais). Nors pareiškėjo skunde yra pateikiami ir tam tikri 
civilinio pobūdžio argumentai, tačiau šie argumentai yra šalutiniai ir ginčo 
administracinio pobūdžio iš esmės nekeičia. Byloje civilinio teisinio pobūdžio 
reikalavimų (klausimų), kurie būtų tiesiogiai nukreipiami į tarp sutuoktinių 
susiklosčiusius civilinius turtinius santykius, nėra keliama. Nagrinėjamu atveju 
skundas bei jo reikalavimai iš esmės yra nukreipti į viešojo administravimo 
subjektą bei jo vykdomą administracinę veiklą (2008 m. rugsėjo 9 d. nutartis).

2.1.2. Dėl pastatų, į kuriuos atkurtos nuosavybės teisės, patuštinimo ir 

perdavimo bei žalos, atsiradusios nuosavybės teisių atkūrimo procese, 

atlyginimo

Pareiškėjas su skundu kreipėsi Kauno apygardos administracinį teismą, 
prašydamas įpareigoti Kauno rajono savivaldybės administraciją perduoti 
pareiškėjui patuštintą gyvenamąjį namą su ūkiniais pastatais, esantį Kauno 
rajone, ir priteisti iš atsakovo 24 800 Lt žalos atlyginimą.

Teisę į reikalaujamus pastatus pareiškėjas įgijo, kai Kauno rajono 
valdyba sprendimu jam atkūrė nuosavybės teises į juos. Kauno rajono 
valdyba šiuo sprendimu taip pat nusprendė suteikti grąžinamo gyvenamojo 
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namo nuomininkams valstybės garantiją ir perduoti jiems neatlygintinai 
kitas gyvenamąsias patalpas. Kauno rajono valdyba šiuo sprendimu taip pat 
nusprendė suteikti grąžinamo namo savininkui valstybės garantiją ir perduoti 
nuomininkų patuštintą gyvenamąjį namą su ūkiniais pastatais.

Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas minėto Kauno rajono valdybos 
sprendimo galutinai neįvykdė, t. y. nebuvo patuštinęs grąžinto gyvenamojo 
namo su ūkiniais pastatais ir šių statinių neperdavė pareiškėjui. Atsakovas 
sprendimo nevykdymą motyvavo tuo, jog šiuo metu iškeldinti nuomininkų 
nėra galimybės, o jų iškeldinimas gali būti įvykdytas iki 2009 m. sausio 1 d. 
Pareiškėjas nurodė, kad jis su atsakovo pozicija nesutinka, nes šiuo atveju 
Kauno rajono valdybos sprendime buvo nustatytas konkretus patuštinto 
namo perdavimo terminas  ir būtent šio termino turi būti laikomasi. 
Pareiškėjas nurodė, kad dėl to, jog atsakovas jam neperduoda grąžinto 
gyvenamojo namo su ūkiniais pastatais, jis patiria žalą. Šią žalą sudaro 24 
800 Lt jo negautos pajamos, kurias jis būtų gavęs, jeigu grąžintas gyvenamasis 
namas jam būtų buvęs perduotas nustatytais terminais.

Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo 
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą.

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad nuosavybės teisių atkūrimą 
reglamentuoja specialios viešosios teisės normos, o atitinkama valstybės, 
savivaldybių ir jų institucijų veikla, susijusi su nuosavybės teisės į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimu, yra veikla viešojo administravimo srityje. 
Ginčai, kilę šioje srityje, nagrinėtini administraciniame teisme.

Nagrinėjamu atveju, Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, pareiškėjo 
reikalavimas įpareigoti  atsakovą perduoti jam patuštintą gyvenamąjį namą su 
ūkiniais pastatais yra nukreiptas į viešojo administravimo subjektą, vykdantį 
nuosavybės teisių atkūrimą, ir iš esmės yra keliamas iš nuosavybės teisių 
atkūrimo santykių. Šis reikalavimas yra susijęs su sprendimo dėl nuosavybės 
teisių į gyvenamąjį namą atkūrimo vykdymo procedūromis.

Pareiškėjas tiesioginių reikalavimų dėl gyvenamojo namo nuomininkų 
iškeldinimo ar kitokio pobūdžio reikalavimų, dėl kurių atsakovais turėtų būti 
nuomininkai, nereiškia. Pareiškėjo pareikštas minėtas reikalavimas, teisėjų 
kolegijos vertinimu, neperžengia nuosavybės teisių atkūrimo santykių srities 
ribų ir tiesiogiai su civiliniais teisiniais santykiais nėra susijęs.

Specialioji teisėjų kolegija taip pat nurodė, kad pareiškėjo reikalavimas 
dėl žalos atlyginimo irgi yra susijęs su nuosavybės teisių atkūrimo procesu ir 
patenka į administraciniuose teismuose nagrinėtinų reikalavimų kategoriją, 
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numatytą Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte. 
Pareiškėjų nurodomos žalos atsiradimas yra kildinamas iš atsakovo veiksmų, 
vykdant nuosavybės teisių atkūrimą. Kadangi šiuo atveju žala yra kildinama iš 
viešojo administravimo subjekto viešojo administravimo srityje atliktų veiksmų 
(neveikimo), Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad šis reikalavimas  taip pat 
nagrinėtinas administraciniame teisme (2008 m. spalio 2 d. nutartis).

2.1.3. Dėl tarp privačių subjektų kilusio ginčo gamtinių dujų kainos 

nustatymo srityje

Pareiškėjas su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį 
teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos nutarimą, įpareigoti  akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ skaičiuoti 
dujų perdavimo ir skirstymo kainą pareiškėjui ir panaikinti kreditinę 
sąskaitą faktūrą, pagal kurią akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ nepagrįstai 
perskaičiuoja dujų tiekimo kainą, ją padidindama. 

Pareiškėjas nurodė, kad jis yra pasirašęs sutartis su akcine bendrove 
„Lietuvos dujos“ dėl gamtinių dujų tiekimo. Akcinė bendrovė „Lietuvos 
dujos“, apskaičiuodama pareiškėjui tiekiamų gamtinių dujų kainą, tai daro, 
nesilaikydama Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 23 straipsnio 
8 dalies nuostatų, dėl ko pareiškėjui tiekiamų gamtinių dujų kaina yra 
nepagrįstai padidinama. Pareiškėjas, nesutikdamas su akcinės bendrovės 
„Lietuvos dujos“ apskaičiuojama kaina, dėl ginčo išsprendimo kreipėsi į 
Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, tačiau ši institucija 
skundžiamu nutarimu jo skundą pripažino nepagrįstu.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija prašė teismo nelaikyti 
jos atsakovu šioje byloje, nes, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 32 straipsniu, ji yra ikiteisminė ginčų nagrinėjimo institucija, o 
atsakovas šiuo atveju turėtų būti akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“. Taip 
pat Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija prašė perduoti bylą 
nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui, nes tarp pareiškėjo ir akcinės 
bendrovės „Lietuvos dujos“ kilęs ginčas yra civilinis, t. y. iš sutartinių santykių.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi 
į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo 
klausimą.

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad nagrinėjamu atveju keliamas ginčas 
yra susijęs su valstybės specialiai reglamentuojama ūkio sritimi – dujų sektoriumi, 
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kurį reglamentuoja specialūs įstatymai, o jo valstybinę priežiūrą atlieka speciali 
valstybės institucija – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 
(Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 22 straipsnis), kurios atliekama 
atitinkama valstybinės kontrolės veikla iš esmės yra viešojo administravimo 
veikla. Gamtinių dujų sektoriuje yra taikomos reguliuojamos kainos ir šį kainų 
reguliavimą įgyvendina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 
(Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 22 straipsnio 5 dalis, 23 straipsnis).

Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad aptariamas ginčas konkrečiai 
yra keliamas dėl gamtinių dujų kainos nustatymo, atsižvelgiant į Lietuvos 
Respublikos gamtinių dujų įstatyme numatytas kainų nustatymo taisykles. 
Taigi ginčas yra siejamas su kainų reguliavimu ir atitinkama valstybinės 
kontrolės sritimi. Tarp ūkių subjektų iškilusį ginčą dėl atitinkamos 
reguliuojamos kainos ikiteismine tvarka būtent ir sprendė atitinkamą kainų 
reguliavimą užtikrinantis viešojo administravimo subjektas – Valstybinė 
kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Atsižvelgiant į tai, kad aptariamas ginčas kyla valstybės specialiai 
reglamentuojamoje ūkio srityje, kad jis yra susijęs su reguliuojamomis 
kainomis ir atitinkama viešojo administravimo subjekto – Valstybinės kainų 
ir energetikos kontrolės komisijos kompetencija bei jos priimtu, išsprendus 
ginčą ikiteismine tvarka, sprendimu, Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, 
kad šis ginčas iš esmės laikytinas administracinio pobūdžio ginču ir 
nagrinėtinas administraciniame teisme (2008 m. lapkričio 5 d. nutartis).

2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose

2.2.1. Dėl reikalavimo nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartis

Pareiškėjai su skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį 
teismą, prašydami įpareigoti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 
Palangos miesto žemėtvarkos skyrių nutraukti su uždarąja akcine bendrove „ŽIA 
valda“ sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį ir sudaryti valstybinės žemės 
nuomos sutartį su Administracinio pastato savininkų bendrija „Vytauto 94A“, 
pagal kurią būtų išnuomota 0,0937 ha ploto žemės sklypo, esančio Palangoje, 
0,0887 ha dalis ilgiausiam galimam valstybinės žemės nuomos terminui.

Skunde pareiškėjai nurodė, kad tarp atsakovo Klaipėdos apskrities 
viršininko administracijos ir pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „ŽIA 
valda“ buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis, kuria šiam pareiškėjui 
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buvo išnuomota 0,0937 ha ploto žemės sklypo, esančio Palangoje, dalis, 
sudaranti 0,0887 ha. Sutarties sudarymo metu minėtame sklype stovinčiame 
administraciniame pastate esančios patalpos nuosavybės teise priklausė 
pareiškėjui. Tačiau bylos nagrinėjimo metu minėtas pareiškėjas daugiau nei pusę 
minėtų patalpų buvo pardavęs įvairiems fi ziniams ir juridiniams asmenims, 
kurie kreipėsi į atsakovą, prašydami nutraukti su pareiškėju uždarąja akcine 
bendrove „ŽIA valda“ sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį ir tokią sutartį 
sudaryti su pareiškėju Administracinio pastato savininkų bendrija „Vytauto 
94A“. Atsakovas pareiškėjų prašymą atsisakė tenkinti, nurodydamas, jog minėta 
bendrija negali išsinuomoti ginčo žemės sklypo, nes neturi jame nuosavybės 
teise valdomo turto, o, be to, būtina pateikti patikslintą žemės sklypo planą. 

Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo 
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą.

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad nagrinėjamoje byloje keliami 
reikalavimai yra susiję su valstybinės žemės nuomos teisiniais santykiais, 
kurie yra civilinio teisinio pobūdžio. Atsakovas šiuose santykiuose veikia 
ne kaip viešojo administravimo subjektas, o kaip civilinių teisinių santykių 
dalyvis, įgyvendinantis atitinkamas turtines teises bei pareigas, susijusias su 
valstybei, kaip civilinės teisės subjektui, priklausančiu nekilnojamuoju turtu. 
Tokio pobūdžio ginčas, koks yra keliamas nagrinėjamu atveju, turi būti 
nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

Pažymėjo, kad aplinkybė, jog pareiškėjai dėl iškilusio civilinio pobūdžio 
ginčo buvo kreipęsi į Klaipėdos apskrities administracinių ginčų komisiją 
ir jog ši komisija priėmė sprendimą dėl ginčo, kurį pareiškėjai taip pat 
prašo panaikinti, nagrinėjamu atveju ginčo rūšinio teismingumo nekeičia. 
Bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjų pareikštus 
pagrindinius civilinio pobūdžio reikalavimus, šiuo atveju kartu gali išspręsti ir 
susijusį reikalavimą dėl Klaipėdos apskrities administracinių ginčų komisijos 
sprendimo panaikinimo (2008 m. rugsėjo 9 d. nutartis).

2.2.2. Dėl apskrities viršininko sprendimų, kuriais reikalaujama pašalinti 

savavališkos statybos padarinius, panaikinimo

Pareiškėjas su skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį 
teismą, prašydamas panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 
raštą, kuriuo įpareigojo V. R. ir L. R. R. savo lėšomis likviduoti savavališkos 



369

Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga 

statybos padarinius gyvenamojo namo statyboje ir nugriauti arba pagal 
reikalavimus pertvarkyti savavališkai pastatytas statinio dalis, bei Klaipėdos 
apskrities viršininko administracijos aktą, kuriuo buvo konstatuota, kad minėti 
reikalavimai dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo nėra įvykdyti.

Pareiškėjas nurodė, kad jis teisėtai vykdė statybos darbus pagal išduotą 
statybos leidimą, o atsakovo reikalavimas pašalinti savavališkos statybos 
padarinius yra neteisėtas, nes šis reikalavimas yra duotas, nesurašius savavališkos 
statybos akto, nenurodžius konkrečių nukrypimų nuo statybos techninio projekto 
bei neatlikus kitų statybos valstybinės priežiūros institucijai privalomų atlikti 
veiksmų. Be to, skundžiamas aktas taip pat yra neteisėtas, nes jis buvo surašytas, 
pareiškėjui nedalyvaujant, jame nėra tinkamai konstatuota, kuo pasireiškė statinio 
statybos neatitikimas techniniam projektui, surašytas nepasibaigus įpareigojimo 
pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminui.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo 
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą.

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad apskrities viršininko 
administracijos įpareigojimai (reikalavimai) nugriauti ar pertvarkyti statinius 
yra priimami, įgyvendinant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 ir 28 
straipsniuose nustatytas funkcijas, susijusias su statybos taisyklių pažeidimais, 
savavališkos statybos padarinių šalinimu. Tokie įpareigojimai, kolegijos teigimu, 
nors ir yra priimami viešojo administravimo subjekto, tačiau ne viešojo 
administravimo srityje, o sprendžiant klausimus savininko teisių įgyvendinimo 
procese ir įgyvendinant teisės normų priskirtas funkcijas civilinių teisinių 
santykių srityje. Apskrities viršininko administracijos įpareigojimai pašalinti 
statybos taisyklių neatitinkančios statybos padarinius yra civilinio teisinio 
pobūdžio įpareigojimai, turintys tiesioginės įtakos galimai neteisėtai statomo 
(rekonstruojamo, perstatomo) statinio savininko nuosavybės teisėms (Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnis, Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymo 27 ir 28 straipsniai), todėl ginčai dėl tokių įpareigojimų turėtų būti 
nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme (2008 m. spalio 2 d. nutartis).

2.2.3. Dėl viešojo administravimo subjekto paskelbtos atrankos žemės 

sklypų nuomai ne aukciono būdu nutraukimo

Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, 
prašydamas įpareigoti atsakovą nutraukti Birštono savivaldybės tarybos  
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sprendimu pradėtą bei Prienų rajono ir Birštono kurorto laikraštyje 
„Gyvenimas“ paskelbtą atranką Birštono savivaldybei nuosavybės teise 
priklausančių keturių žemės sklypų nuomai ne aukciono būdu, informuojant 
apie atrankos nutraukimą ja susidomėjusius ar paraiškas pateikusius dalyvius.

Pareiškėjas nurodė, kad jis siekia dalyvauti atsakovo paskelbtoje 
atrankoje žemės sklypo nuomai ne aukciono būdu. Norėdamas pateikti 
kokybišką pasiūlymą (paraišką) konkursui, jis kreipėsi į atsakovą dėl 
papildomos informacijos, tačiau atsakovas visos pareiškėjo prašytos 
informacijos nesuteikė ir taip užkirto jam kelią paruošti bei pateikti 
pasiūlymą ir dalyvauti atrankoje. Nesuteikdamas prašytos informacijos, 
atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės 
ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 3 ir 16 straipsnius bei Asmenų 
prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, 
įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų 
Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875,  6, 10, 27, 30, 39–41 
punktus. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovo nustatytas terminas pasiūlymams 
atrankai pateikti yra akivaizdžiai neprotingas ir per trumpas, nes per jį 
neįmanoma suformuluoti kokybiško pasiūlymo. Taip pat yra nustatyti 
nekonkretūs, dviprasmiškai apibrėžti strateginio investuotojo parinkimo 
atrankoje kriterijai. 

Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo 
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą. 

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad valstybė ir savivaldybės, 
kaip viešieji asmenys, per tam tikras institucijas vykdo dvejopas funkcijas 
– be tam tikrų valdžios, t. y. viešojo administravimo, funkcijų, tiek 
valstybė, tiek savivaldybės vykdo ir ūkinę – komercinę veiklą, dalyvauja 
civiliniuose teisiniuose santykiuose kaip civilinių teisinių santykių subjektai. 
Dalyvaudama šiuose santykiuose, valstybė ar savivaldybė atlieka veiksmus, 
priima sprendimus, kurie vertintini kaip juridiniai faktai, sukuriantys, 
pakeičiantys ar panaikinantys tam tikrus civilinius teisinius santykius 
(subjektines civilines teises bei pareigas). Viešojo administravimo institucijų 
veikla, šioms institucijoms dalyvaujant civiliniuose teisiniuose santykiuose, 
negali būti pripažinta viešuoju administravimu. Specialiosios teisėjų 
kolegijos teigimu, administravimo institucija tokiu atveju veikia ne kaip 
viešojo administravimo subjektas, o kaip civilinių teisinių santykių subjektas 
ir jos priimti aktai (atlikti veiksmai), dalyvaujant tokiuose santykiuose, 
nepakeičia tų santykių pobūdžio. Jei ginčas kyla iš civilinių teisinių santykių, 
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tai nepriklausomai nuo to, jog viena ginčo šalis yra valstybės ar savivaldybės 
institucija, jis laikytinas civiliniu ir nagrinėtinas bendrosios kompetencijos 
teisme.

Šiuo atžvilgiu Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad nors nagrinėjamu 
atveju pareiškėjas ir remiasi tam tikromis viešojo administravimo veiklą 
reglamentuojančiomis teisės normomis, tačiau iš esmės jis ginčija atsakovo 
veiksmus, atliktus ne viešojo administravimo srityje, o veikiant civilinių 
turtinių santykių srityje (2008 m. spalio 9 d. nutartis).

2.2.4. Dėl valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarčių panaikinimo 

nuosavybės teisių atkūrimo procese

Pareiškėjas su skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį 
teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Kauno apskrities viršininko įsakymus 
dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo bei įpareigoti 
atsakovą atkurti pareiškėjui nuosavybės teises į 0,30 ha žemės sklypo 1/3 dalį 
– 0,10 ha, grąžinant žemę natūra buvusių savininkų turėtoje vietoje. Skundą 
nagrinėjant Kauno apygardos administraciniame teisme, pareiškėjas pateikė 
patikslintą skundą, kuriuo papildomai prašė iš dalies panaikinti valstybinės 
žemės pirkimo – pardavimo sutartis.

Pareiškėjas nurodė, kad atsakovo įsakymu ir sprendimu jam buvo 
atkurtos nuosavybės teisės į 0,10 ha žemės sklypo, kompensuojant už sklypą 
vertybiniais popieriais (akcijomis). Pareiškėjas nurodė, kad jis nesutinka 
su nuosavybės teisių atkūrimo būdu, atsakovas nuosavybės teisių atkūrimo 
būdą neteisėtai parinko pats, be pareiškėjo valios. Pareiškėjas jau seniau buvo 
atsisakęs kompensacijos pinigais ir buvo išreiškęs valią susigrąžinti turtą 
natūra. Šiuo atveju, net ir nesant galimybės grąžinti žemę natūra, atsakovas 
turėjo sudaryti galimybę pareiškėjui pasirinkti kitą lygiavertį žemės sklypą 
Kauno mieste, tačiau to nepadarė. Pareiškėjas nurodė, kad šiuo metu jam 
yra užkertamas kelias atkurti nuosavybės teises natūra, nes sudarytomis 
trimis valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartimis žemė, į kurią jis 
pretenduoja, yra perleista kitų asmenų nuosavybėn. Nurodė, kad sutartys yra 
neteisėtos, nes, parduodant minėtiems asmenims atitinkamus žemės sklypus, 
buvo viršyti maksimalūs galimų parduoti sklypų dydžiai ir buvo užkirsta 
galimybė suformuoti žemės sklypą grąžinimui natūra pareiškėjui.

Kauno apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų 
kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
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Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad pareiškėjo reikalavimai dėl 
atsakovo įsakymo bei sprendimo, kuriais atkurtos nuosavybės teisės, 
panaikinimo, galimybės pasirinkti nuosavybės teisių atkūrimo būdą 
suteikimo bei įpareigojimo atkurti nuosavybės teises natūra yra keliami iš 
nuosavybės teisių atkūrimo santykių, kuriuos reglamentuoja viešosios teisės 
normos. Tuo tarpu reikalavimai dėl atsakovo įsakymo, kuriuo nuspręsta 
parduoti atitinkamus žemės sklypus, panaikinimo ir sudarytų valstybinės 
žemės pirkimo – pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, yra susiję 
su ikisutartiniais ir sutartiniais turtiniais santykiais ir yra civilinio teisinio 
pobūdžio.

Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, jog ginčas yra susijęs tiek su 
administraciniais, tiek su civiliniais teisiniais santykiais, tačiau šiuo atveju 
negalima teigti, jog administraciniai teisiniai santykiai aptariamame ginče yra 
dominuojantys. Nors pareiškėjas ir kelia klausimus, susijusius su nuosavybės 
teisių atkūrimo procedūromis, bei jo pagrindinis tikslas yra būtent apginti 
savo teises, susijusias su nuosavybės teisių atkūrimu, tačiau pareiškėjo 
reikalavimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo patenkinimas pirmiausia 
priklauso nuo to, kaip bus išspręsti civilinio teisinio pobūdžio reikalavimai, 
kuriais ginčijami žemės perleidimo tretiesiems suinteresuotiems asmenims 
pagrindai (įsakymas dėl valstybinės žemės pardavimo ir sudarytos valstybinės 
žemės pirkimo – pardavimo sutartys) (2008 m. spalio 9 d. nutartis).

2.2.5. Dėl viešojo administravimo subjekto neveikimo, pasirašant 

pirkimo – pardavimo sutartis

Pareiškėjai su skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį 
teismą, prašydami įpareigoti Kauno apskrities viršininko administraciją 
įvykdyti Kauno apskrities valdytojo  įsakymą, kuriuo buvo leista jiems pirkti 
iš valstybės namų valdos žemės sklypą, įpareigojant juos su Kauno apskrities 
valdytojo administracija sudaryti pirkimo – pardavimo sutartis. Nurodė, 
kad dėl nepagrįsto atsakovo neveikimo pirkimo – pardavimo sutartys nėra 
pasirašytos.

Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo 
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą. 

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad nagrinėjamu atveju ginčas yra 
susijęs su valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymu. 
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Pareiškėjai siekia nuosavybėn įsigyti jų naudojamą namų valdos sklypą 
ir,  jų teigimu, jie už šį sklypą atsakovui jau yra sumokėję. Kauno apskrities 
valdytojo įsakymu yra leista minėtą sklypą pirkti bei nurodyta sudaryti 
atitinkamas pirkimo – pardavimo sutartis. Pareiškėjų teigimu, kliūčių sudaryti 
pirkimo – pardavimo sutartis nėra, o atsakovas nepagrįstai šių sutarčių 
nesudaro. Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, šių aplinkybių visuma 
patvirtina, jog aptariamas ginčas iš esmės yra civilinio teisinio pobūdžio, 
todėl jis turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (2008 m. 
lapkričio 4 d. nutartis).

2.2.6. Dėl klaidos, turinčios reikšmės turto paveldėjimui, Nekilnojamojo 

turto registre ištaisymo 

Pareiškėjas su skundu kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį 
teismą, prašydamas pripažinti valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio 
fi lialo raštą bei valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus 
ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimą neteisėtais ir panaikinti pareiškėjo 
vardu atliktą nuosavybės teisių registraciją į gyvenamąjį namą ir ūkinius 
pastatus.

Pareiškėjas nurodė, kad nekilnojamojo turto registre yra neteisingai 
nurodytas minėtų statinių savininkas, o nekilnojamojo turto registratoriai 
nepagrįstai atsisako ištaisyti klaidą. Minėti statiniai priklauso ne pareiškėjui, o 
pareiškėjo tėvui, kuris yra miręs, o neteisinga minėtų statinių registracija gali 
sukelti neigiamas pasekmes pareiškėjo broliui, nes jis gali prarasti galimybę 
paveldėti dalį tėvo turto.

Panevėžio apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo 
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą. 

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad keliamas ginčas yra susijęs ne 
tik su administraciniais, bet ir su civiliniais teisiniais santykiais. Nors byloje 
yra ginčijami viešojo administravimo subjektų priimti aktai, tačiau pareiškėjo 
skundo reikalavimai taip pat yra siejami su asmens, kuris yra miręs, teisėmis 
į atitinkamą nekilnojamąjį turtą, o kartu ir su kitų asmenų teisėmis paveldėti 
šį turtą. Nagrinėjamu atveju, tik išsprendęs civilinio teisinio pobūdžio 
klausimus dėl teisių į ginčo turtą, teismas galės spręsti klausimą dėl ginčijamų 
nekilnojamojo turto registratoriaus aktų teisėtumo (2008 m. lapkričio 5 d.).
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3. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 

2008 metų gegužės – rugpjūčio mėnesiais 

priimtų sprendimų apžvalga

3.1. 2008 m. spalio 14 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje 

Grunkin ir Paul prieš Standesamt Niebüll (C-353/06)

Šis prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra susijęs su EB sutarties 
12 ir 18 straipsnių išaiškinimu. Jis buvo pateiktas nagrinėjant bylą tarp 
S. Grunkin bei D. Paul ir Standesamt Niebüll (Nybiulio miesto civilinės 
metrikacijos skyriaus) dėl šio skyriaus atsisakymo pripažinti jų sūnaus 
Leonhard Matthias Danijoje nustatytą ir įregistruotą pavardę bei įrašyti jį į 
šiame skyriuje užvestą jų šeimos civilinės būklės aktų registrą motyvuojant 
tuo, kad vardus reglamentuojančios Vokietijos teisės normos numato 
galimybę duoti vaikui tik tėvo (Grunkin) arba motinos (Paul) pavardę, o 
remtis kitos valstybės teise nustatant pavardę galima tik tuomet, jei vienas iš 
tėvų yra kitos valstybės pilietis. Vokietijos teismas Teisingumo Teismo klausė, 
ar atsižvelgiant į EB steigimo sutarties 12 straipsnyje įtvirtintą diskriminacijos 
draudimo principą ir į EB 18 straipsnyje kiekvienam Sąjungos piliečiui 
užtikrintą judėjimo laisvę, galioja Vokietijos kolizinė norma, numatanti, kad 
pavardžių nustatymo taisyklės priklauso tik nuo pilietybės.

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Pažymėtina, jog panašaus pobūdžio klausimai jau buvo nagrinėti 
Teisingumo Teismo 1993 m. kovo 30 d. Sprendime Konstantinidis  ir 2003 m. 
spalio 2 d. Sprendime Garcia Avello, kuriuose Teisingumo Teismas akcentavo, 
kad asmens pavardė yra svarbiausias jo tapatybės požymis, todėl Europos 
Sąjungos pilietis turi teisę visoje Sąjungoje naudotis tokia pavarde, kuri 
nekeltų abejonių dėl jo tapatybės.

Aptariamoje byloje susidariusi situacija praktiniu požiūriu panaši 
į aplinkybes Garcia Avello byloje, kurioje, aiškindamas EB sutarties 12 
straipsnį, Teisingumo Teismas nurodė, jog nediskriminavimo principas 
reiškia, kad panašios situacijos neturi būti vertinamos skirtingai, o skirtingos 
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situacijos neturi būti vertinamos vienodai. Tačiau šiuo atveju iš bylos faktinių 
aplinkybių matyti, kad situacija yra susijusi su Vokietijos piliečių padėtimi 
jų pilietybės valstybėje. Atsižvelgdamas į tai, EB sutarties 12 straipsnio 
pažeidimo klausimo Teisingumo Teismas apskritai nenagrinėjo.

Kita vertus, EB sutarties 18 straipsnio 1 dalyje numatytos teisės laisvai 
judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje suteikiamos tiesiogiai 
kiekvienam Sąjungos piliečiui. Skirtingų pavardžių turėjimas skirtingose 
valstybėse narėse galėtų sukelti praktinių sunkumų tiek profesiniame, tiek 
privačiame gyvenime, kurie, net ir nesant diskriminacijos dėl pilietybės, gali 
būti vertinami kaip sudarantys kliūtis Sąjungos piliečio teisei laisvai judėti 
ir apsigyventi valstybių narių teritorijose. Tačiau kartu reikia atsižvelgti į tai, 
kad tam tikrais atvejais ES piliečių judėjimo laisvė neturėtų būti aiškinama 
kaip absoliuti, kadangi gali būti svarbių priežasčių, leidžiančių nukrypti nuo 
Sąjungos piliečio teisės visoje ES naudotis tokia pavarde, kuri nekeltų abejonių 
dėl jo tapatybės. Kaip pažymėjo į aptariamą bylą Lietuvos Respublikos vardu 
įstojusi Lietuvos Respublikos Vyriausybė, tokiomis priežastimis Lietuvos 
atveju galėtų būti viešajam interesui priskirtinos valstybinės lietuvių kalbos 
tradicijos ir interesai, pavyzdžiui, reikalaujantys išlaikyti vyriškąsias ir 
moteriškąsias lietuviškų pavardžių formas.

Ši byla, pateikianti papildomą minėtų EB sutarties nuostatų aiškinimą 
ir toliau plėtojanti reikšmingą teismo praktiką šioje srityje, yra dar vienas 
plataus asmenų judėjimo laisvės apribojimų draudimo pavyzdys. Savo 
sprendime Teisingumo Teismas aiškiai parodė, jog asmens, pasinaudojusio 
ES piliečio teise judėti ir apsigyventi kitoje valstybėje narėje, pilietybės 
valstybė negali neatsižvelgti į EB teisę taikydama nacionalines pavardžių 
nustatymo taisykles ir konstatavo, jog nepatogumai, susiję su skirtingų 
pavardžių skirtingose valstybėse narėse turėjimu, yra laisvo judėjimo kliūtis, 
prieštaraujanti EB sutarties 18 straipsniui. Kartu Teisingumo Teismas pirmąjį 
kartą pripažino, kad tokia EB sutarties 18 straipsnyje įtvirtintos judėjimo 
laisvės kliūtis gali būti pateisinama, tačiau tik tuo atveju, jeigu ji yra pagrįsta 
objektyviomis priežastimis ir yra proporcinga teisėtai siekiamam tikslui.

Neofi ciali prejudicinio sprendimo apžvalga

 Danijoje D. Paul ir S. Grunkin, kurie tuo metu buvo susituokę ir abu 
yra Vokietijos piliečiai, šeimoje gimė vaikas Leonhard Matthias Grunkin 
Paul. Šis vaikas taip pat yra Vokietijos pilietis ir nuo gimimo gyvena Danijoje. 
Kompetentingos Danijos valdžios institucijos išduotame vardo ir pavardės 
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pažymėjime šiam vaikui pagal Danijos teisę buvo suteikta Grunkin-Paul 
pavardė, kuri taip pat įrašyta į jo Danijoje išduotą gimimo liudijimą.

Vokietijos civilinės metrikacijos įstaigos atsisakė pripažinti Danijoje 
nustatytą vaiko pavardę remdamosis tuo, kad pagal Vokietijos Civilinio 
kodekso 10 straipsnį, asmens pavardę reglamentuoja valstybės, kurios pilietis 
jis yra, teisė, o Vokietijos teisė neleidžia vaikui turėti dvigubos pavardės, 
sudarytos iš jo tėvo ir motinos pavardžių.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės 
klausė, ar EB sutarties 12 ir 18 straipsniai draudžia kompetentingoms vienos 
valstybės narės valdžios institucijoms atsisakyti pripažinti kitoje valstybėje 
narėje, kurioje vaikas gimė ir nuo gimimo gyvena, nustatytą ir įregistruotą jo 
pavardę, jeigu jis, kaip ir tėvai, turi tik pirmosios valstybės narės pilietybę.

Pirmiausia Teisingumo Teismas konstatavo, kad situacija, kurioje 
atsidūrė vaikas Leonhard Matthias, patenka į EB sutarties materialinę 
taikymo sritį. Nors pagal dabar galiojančią Bendrijos teisę asmens pavardę 
reglamentuojančios taisyklės priklauso valstybių narių kompetencijai, 
įgyvendindamos šią kompetenciją jos privalo laikytis Bendrijos teisės, 
nebent situacija būtų susiklosčiusi valstybės viduje ir neturėtų jokio ryšio 
su Bendrijos teise. Tačiau Teisingumo Teismas jau yra konstatavęs, kad 
toks ryšys su Bendrijos teise egzistuoja, kai vaikai, vienos valstybės narės 
piliečiai, teisėtai gyvena kitos valstybės narės teritorijoje (2003 m. spalio 2 d. 
sprendimas Garcia Avello byloje, C-148/02).

Teisingumo Teismas nurodė, kad vaikas Leonhard Matthias Vokietijoje 
nepatiria jokios diskriminacijos dėl savo pilietybės. Iš tiesų, kadangi šis 
vaikas ir jo tėvai turi tik Vokietijos pilietybę ir kadangi nustatant pavardę 
pagrindinėje byloje nagrinėjama Vokietijos kolizinė norma nurodo Vokietijos 
materialinę teisę, reglamentuojančią pavardes, šio vaiko pavardės nustatymas 
Vokietijoje pagal šios valstybės narės teisės aktus negali būti laikomas 
diskriminacija dėl pilietybės.

Toliau Teisingumo Teismas priminė, kad tokios valstybės narės 
nuostatos, kurios numato nepalankesnes sąlygas tam tikriems savo piliečiams 
tik todėl, kad jie pasinaudojo laisve judėti ir apsigyventi kitoje valstybėje 
narėje, yra EB sutarties 18 straipsnio 1 dalimi kiekvienam Sąjungos piliečiui 
pripažintų laisvių suvaržymas. Aplinkybė, jog valstybėje narėje, kurios pilietis 
yra aptariamas asmuo, jis priverstas turėti kitokią pavardę nei ta, kuri jau 
buvo suteikta ir įregistruota gimimo ir gyvenamosios vietos valstybėje narėje, 
gali trukdyti įgyvendinti EB sutarties 18 straipsnyje įtvirtintą teisę laisvai 
judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje.
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Daugelyje kasdienių situacijų tiek viešojoje, tiek privačioje srityje 
reikalaujama įrodyti tapatybę, kuri paprastai įrodoma pateikiant pasą. 
Kadangi vaikas Leonhard Matthias turi tik Vokietijos pilietybę, išduoti šį 
dokumentą yra kompetentingos tik Vokietijos valdžios institucijos. Tačiau 
tuo atveju, jeigu jos atsisakys pripažinti Danijoje nustatytą ir įregistruotą 
šio vaiko pavardę, jam šios valdžios institucijos išduos pasą kita pavarde nei 
ta, kuri buvo suteikta toje valstybėje narėje. Todėl yra rizika, kad kaskart 
aptariamajam asmeniui prireikus įrodyti savo tapatybę Danijoje – valstybėje 
narėje, kurioje jis gimė ir nuo gimimo gyvena, – jis turės išsklaidyti abejones 
dėl savo tapatybės ir paneigti įtarimus dėl melagingo pareiškimo, kilusius 
dėl skirtumo tarp jo kasdieniame gyvenime visuomet naudojamos pavardės, 
įrašytos tiek Danijos valdžios institucijų registruose, tiek visuose jam Danijoje 
išduotuose ofi cialiuose dokumentuose, pvz., gimimo liudijime, ir pavardės, 
nurodytos jam Vokietijos išduotame pase.

Be to, bėgant metams dokumentų, visų pirma pažymėjimų, sertifi katų 
ir diplomų, nurodančių skirtingas aptariamojo asmens pavardes, gali labai 
padaugėti, nes vaikas yra glaudžiai susijęs tiek su Danija, tiek su Vokietija. 
Iš bylos medžiagos matyti, kad nors šio vaiko pagrindinė gyvenamoji vieta 
yra Danijoje su motina, jis reguliariai lankosi Vokietijoje pas tėvą, kuris ten 
įsikūrė sutuoktiniams išsiskyrus. Tačiau kiekvieną kartą, kai konkrečioje 
situacijoje naudojama pavardė neatitinka nurodytosios dokumente, 
pateiktame įrodyti asmens tapatybę, visų pirma norint arba gauti išmoką ar 
įgyti kokią nors teisę, arba įrodyti išlaikius testus ar įgijus gebėjimų, arba kai 
dviejuose kartu pateiktuose dokumentuose nurodytos pavardės nesutampa, 
toks pavardžių skirtumas gali sukelti abejonių dėl šio asmens tapatybės bei 
pateiktų dokumentų autentiškumo ar dėl juose pateiktų duomenų teisingumo. 

Teisingumo Teismas pažymėjo, kad tokia laisvo judėjimo kliūtis, kylanti 
dėl nurodytų rimtų nepatogumų, gali būti pateisinama tik tuo atveju, jeigu 
ji pagrįsta objektyviomis priežastimis ir yra proporcinga teisėtai siekiamam 
tikslui.

Siekdamos pateisinti pavardės nustatymo susiejimą vien su pilietybe, 
Vokietijos vyriausybė ir kai kurios kitos pastabas Teisingumo Teismui 
pateikusios vyriausybės visų pirma nurodė, kad šis susiejimas yra objektyvus 
kriterijus, leidžiantis patikimai ir nuosekliai nustatyti asmens pavardę, 
užtikrinti brolių ir seserų pavardžių vienodumą ir išlaikyti didelės šeimos 
narių ryšius. Be to, šiuo kriterijumi siekiama, kad visi tam tikrą pilietybę 
turintys asmenys būtų vertinami vienodai ir kad būtų užtikrinta vienoda 
asmenų, turinčių tą pačią pilietybę, pavardžių nustatymo tvarka.
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Tačiau nė vienam iš šių motyvų, nurodytų pagrįsti asmens pavardės 
nustatymo susiejimą su jo pilietybe, nepaisant to, kad patys savaime jie gal ir 
teisėti, nėra pagrindo suteikti tokios svarbos, jog jis tokiomis aplinkybėmis, 
kokios susiklostė pagrindinėje byloje, galėtų pateisinti valstybės narės 
kompetentingų valdžios institucijų atsisakymą pripažinti kitoje valstybėje 
narėje, kurioje vaikas gimė ir nuo gimimo gyvena, nustatytą ir įregistruotą jo 
pavardę.

Be to, konstatuota, kad Vokietijos tarptautinėje privatinėje teisėje 
įtvirtintas asmens pavardės nustatymo susiejimas su jo pilietybe nėra be 
išimčių. Vaikui, kuris, kaip ir jo tėvai, neturi Vokietijos pilietybės, vis dėlto 
gali būti Vokietijoje suteikta pavardė, sudaryta laikantis šios valstybės narės 
teisės aktų, kai joje yra vieno iš jo tėvų įprasta gyvenamoji vieta. Vokietijos 
vyriausybė taip pat nurodė, kad pagal nacionalinę teisę sudėtinių pavardžių 
neleidžiama suteikti dėl praktinių sumetimų. Pavardžių ilgį turėtų būti galima 
riboti. Tačiau tokių administracinio paprastumo sumetimų, Teisingumo Teismo 
nuomone, negali pakakti konstatuotai laisvo judėjimo kliūčiai pateisinti.

Teisingumo Teismui nebuvo nurodyta jokia konkreti priežastis, 
galinti tam tikromis aplinkybėmis neleisti pripažinti Danijoje suteiktos ir 
įregistruotos vaiko Leonhard Matthias pavardės, kaip antai, šios pavardės 
prieštaravimas Vokietijos viešajai tvarkai.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) 
nusprendė:

Tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė pagrindinėje byloje, EB 
sutarties 18 straipsnis draudžia vienos valstybės narės valdžios institucijoms, 
taikant nacionalinę teisę, atsisakyti pripažinti kitoje valstybėje narėje, kurioje 
vaikas gimė ir nuo gimimo gyvena, suteiktą ir įregistruotą jo pavardę, jeigu 
jis, kaip ir tėvai, turi tik pirmosios valstybės narės pilietybę.

3.2. 2008 m. spalio 21 d. didžiosios kolegijos 

prejudicinis sprendimas sujungtose bylose 

Alfonso Luigi Marra prieš Eduardo De Gregorio ir Antonio Clemente 
(C-200/07 ir C-201/07)

Prašymai priimti prejudicinius sprendimus susiję su Bendrijos taisyklių, 
reglamentuojančių Europos Parlamento narių imunitetus, visų pirma 1965 m. 
balandžio 8 d. Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų (toliau – 
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ir  Protokolas) 9 ir 10 straipsnių ir Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 
(toliau – ir Darbo tvarkos taisyklės) 6 straipsnio 2 ir 3 dalies išaiškinimu. Jie 
buvo pateikti nagrinėjant dvi bylas tarp buvusio Europos Parlamento (toliau 
– ir Parlamento) nario A. L. Marra ir E. De Gregorio bei A. Clemente, kurie 
jam pareiškė ieškinius dėl žalos atlyginimo siekdami, kad būtų atlyginta jiems 
padaryta žala išplatinus skrajutes su užgauliais teiginiais apie juos.

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje 
numatyta, kad Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi 
ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės 
ar balsavimo. To paties Protokolo 10 straipsnyje teigiama, jog Europos 
Parlamento nariai sesijų metu savo valstybės teritorijoje naudojasi tokiais 
imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams (a 
punktas), o visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios 
sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn (b punktas). Imunitetas 
taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento 
susitikimų vietą arba grįžtant iš jos, tačiau juo negali naudotis narys, 
užkluptas darantis nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti 
Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą. 
Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos 
Parlamento susitikimų vietą arba grįžtant iš jos.

Kaip matyti iš šių tarpusavyje susijusių Protokolo nuostatų, Europos 
Parlamento nariai naudojasi tam tikrais imunitetais nuo valstybių 
narių jurisdikcijos. Akivaizdu, jog šios nuostatos yra itin reikšmingos ir 
administracinės teisės požiūriu, kadangi tam tikrais Protokole numatytais 
atvejais Europos Parlamento narių atžvilgiu negali būti taikomos ir 
Administracinės teisės pažeidimų kodekse numatytos poveikio priemonės, jie 
negali būti traukiami administracinėn atsakomybėn.

Apžvelgiama byla reikšminga pirmiausiai dėl to, jog joje nagrinėjami 
klausimai retai tampa Teisingumo Teisme nagrinėjamų ginčų dalyku. Ši byla 
suteikė Teisingumo Teismui progą išaiškinti svarbias Protokolo nuostatas 
ir pašalinti iki šiol egzistavusius neaiškumus, o kartu leido suformuoti 
visoms ES valstybėms narėms ir jų teismams privalomas su parlamentinių 
imunitetų prigimtimi ir jų taikymu bei atšaukimu susijusias taisykles. Šioje 
byloje Teisingumo Teismas nagrinėjo Europos Parlamento nario imuniteto 
panaikinimo, sprendžiant bylą nacionaliniame teisme, klausimus ir išaiškino 
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procesinio pobūdžio taisykles, susijusias su naudojimosi imunitetu ribomis, 
nacionalinių teismų ir Europos Parlamento vaidmeniu ir jų sprendimų 
teisine reikšme imuniteto atšaukimo procedūroje. Iš šio Teisingumo 
Teismo sprendimo matyti, kad Teisingumo Teismas pagrindines Europos 
Parlamento narių imuniteto taikymo teisminės kontrolės funkcijas patikėjo 
nacionaliniams teismams. 

 
Neofi ciali prejudicinio sprendimo apžvalga

Teisingumo Teismo didžioji kolegija pažymėjo, kad Protokolo 9 straipsnyje 
įtvirtintas Europos Parlamento narių imuniteto dėl einant pareigas pareikštos 
nuomonės ar balsavimo principas, o kadangi šiame straipsnyje nėra jokios 
nuorodos į nacionalinės teisės sistemas, šio imuniteto apimtis turi būti nustatoma 
remiantis vien Bendrijos teise. Tuo tarpu Protokolo 10 straipsnyje numatyta, 
kad Parlamento sesijų metu jo nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi 
imunitetais, kurie yra suteikiami tos valstybės parlamento nariams, o visų kitų 
valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir 
patraukimo atsakomybėn. Paskutinėje šio straipsnio pastraipoje aiškiai numatyta, 
jog Parlamentas gali nuspręsti atšaukti vieno iš savo narių imunitetą.

Siekdama prašymus priimti prejudicinius sprendimus pateikusiam 
teismui pateikti naudingą atsakymą, Teisingumo Teismo didžioji kolegija 
patikslino prejudicinius klausimus ir nurodė, kad šiuos klausimus reikia 
suprasti taip, kad jais klausiama: pirma, ar tuo atveju, kai nacionalinis teismas, 
turintis nagrinėti Europos Parlamento nariui dėl jo išsakytų nuomonių 
pareikštą ieškinį dėl žalos atlyginimo, negavo jokios informacijos apie minėto 
nario prašymą Parlamentui ginti jo imunitetą, šis teismas gali nuspręsti, ar 
atsižvelgiant į bylos aplinkybes taikomas Protokolo 9 straipsnyje numatytas 
imunitetas; antra, ar tuo atveju, kai nacionaliniam teismui pranešama apie tai, 
jog šis Parlamento narys Parlamentui tokį prašymą pateikė, šis teismas turi 
sulaukti jo sprendimo prieš tęsdamas procesą prieš šį Parlamento narį, ir, 
trečia, ar tuo atveju, kai nacionalinis teismas konstatuoja tokį imunitetą, jis 
privalo prašyti jį atšaukti, kad galėtų tęsti procesą.

Pirmiausia Teisingumo Teismo didžioji kolegija nurodė, kad siekdamas 
nustatyti, ar Protokolo 9 straipsnyje numatyto absoliutaus imuniteto sąlygos 
yra įvykdytos, nacionalinis teismas neprivalo Parlamentui pateikti atitinkamo 
klausimo. Iš tiesų Protokole nėra numatyta, kad, Europos Parlamento 
nario atžvilgiu pradėjus procesą dėl jo pareikštos nuomonės ar balsavimo, 
Parlamentas yra kompetentingas patikrinti, ar šio imuniteto taikymo sąlygos 
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yra įvykdytos. Todėl, Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos nuomone, 
toks vertinimas priklauso išimtinei nacionalinių teismų kompetencijai, 
kurie, turėdami taikyti tokią nuostatą, gali tik padaryti atitinkamas išvadas 
dėl šio imuniteto, jeigu konstatuoja, kad nuomonės ir balsavimai buvo 
pareikšti einant Parlamento nario pareigas. Tačiau tuo atveju, jeigu taikydami 
Protokolo 9 straipsnį šie teismai abejoja dėl jo aiškinimo, jie gali pateikti 
Teisingumo Teismui atitinkamą klausimą pagal EB sutarties 234 straipsnį, o 
galutinės instancijos teismai tokiu atveju Teisingumo Teismui privalo pateikti 
prejudicinį klausimą. Be to, Teisingumo Teismo didžioji kolegija pažymėjo, 
jog iš Darbo tvarkos taisyklių 6 ir 7 straipsnių, nustatančių su Parlamento 
narių imuniteto atšaukimo procedūra susijusias vidaus taisykles, negalima, net 
ir netiesiogiai, kildinti nacionalinių teismų pareigos, prieš priimant sprendimą 
dėl Europos Parlamento narių nuomonių ir balsavimų, perduoti Parlamentui 
spręsti klausimą, ar įvykdytos tokį imunitetą leidžiančios pripažinti sąlygos. Iš 
tiesų Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 2 dalyje nustatoma tik Protokolo 10 
straipsnyje numatyto Europos Parlamento narių imuniteto atšaukimo tvarka.

Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalimi nustatoma imuniteto 
ir privilegijų gynimo procedūra, kurią inicijuoti gali Europos Parlamento 
narys ir kuri taip pat apima imunitetą dėl einant Parlamento nario pareigas 
pareikštų nuomonių ir balsavimo. Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 6 
dalyje numatyta, kad Parlamentas „nustato“, ar prieš Europos Parlamento narį 
pradėtas teisminis procesas yra nuomonės reiškimo ar balsavimo suvaržymas, 
ir „pateikia atitinkamai institucijai pasiūlymą padaryti reikiamas išvadas“. 
Tačiau kaip teisingai pabrėžė Parlamentas ir Europos Bendrijų Komisija, 
Darbo tvarkos taisyklės yra vidaus organizavimo aktas ir juo Parlamentui 
negalima suteikti kompetencijos, kuri nėra jam aiškiai pripažinta norminiu 
teisės aktu, šiuo atveju – Protokolu. Iš to Teisingumo Teismo didžioji 
kolegija padarė išvadą, kad net jeigu Parlamentas, gavęs atitinkamo Europos 
Parlamento nario prašymą, remdamasis Darbo tvarkos taisyklėmis priima 
sprendimą ginti imunitetą, šis sprendimas yra tik nuomonė, nesukurianti 
teisiškai privalomų padarinių nacionalinėms teisminėms institucijoms.

Be to, aplinkybė, jog valstybės narės teisėje yra numatyta nacionalinio 
parlamento nario imuniteto gynimo procedūra, leidžianti nacionaliniam 
parlamentui imtis veiksmų, kai nacionalinis teismas nepripažįsta tokio 
imuniteto, nereiškia, kad tokios pačios galios pripažįstamos Europos 
Parlamentui jo narių iš tos valstybės atžvilgiu, nes, kaip buvo konstatuota, 
Protokolo 9 straipsnyje aiškiai nenumatyta tokia Parlamento kompetencija ir 
nenukreipiama į nacionalinės teisės normas.
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Tačiau kaip nurodė Teisingumo Teismo didžioji kolegija, pagal 
nusistovėjusią teismo praktiką EB sutarties 10 straipsnyje įtvirtinta 
ir Protokolo 19 straipsnyje pakartota lojalaus Bendrijos institucijų ir 
nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimo pareiga, taikytina 
tiek valstybių narių teismams jų kompetencijos ribose, tiek Bendrijos 
institucijoms, yra ypač svarbi, kai bendradarbiavimas susijęs su valstybės narės 
teisminėmis institucijomis, kurios turi užtikrinti Bendrijos teisės taikymą ir 
laikymąsi nacionalinės teisės sistemoje. Kartu didžioji kolegija konstatavo, 
jog bendradarbiavimo pareiga taikoma ir tokiam ginčui, koks nagrinėjamas 
pagrindinėse bylose. Taigi Europos Parlamentas ir nacionalinės teisminės 
institucijos privalo bendradarbiauti, kad būtų išvengta bet kokio Protokolo 
nuostatų skirtingo aiškinimo ir taikymo. Todėl kai Europos Parlamento nariui 
pareiškiamas ieškinys nacionaliniame teisme ir šiam teismui pranešama, 
jog pradėta šio nario privilegijų ir imunitetų gynimo procedūra, kaip antai 
numatytoji Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalyje, šis teismas turi 
sustabdyti bylos nagrinėjimą ir paprašyti Parlamento kuo greičiau pareikšti 
savo nuomonę. Jeigu nacionalinis teismas konstatuoja, jog sąlygos Protokolo 
9 straipsnyje numatytam absoliučiam imunitetui pripažinti yra įvykdytos, šis 
teismas ir Parlamentas privalo jo laikytis. Taigi Parlamentas negali atšaukti 
tokio imuniteto, o teismas savo ruožtu privalo nenagrinėti atitinkamam 
Europos Parlamento nariui pareikšto ieškinio.

Galiausiai Teisingumo Teismo didžioji kolegija pažymėjo, jog Protokolo 
9 straipsnis nesuteikia Parlamentui įgaliojimo atšaukti jo nario imunitetą. 
Kita vertus, kadangi šis straipsnis yra specialioji nuostata, taikoma bet kokiam 
teismo procesui, kurio atžvilgiu Parlamento narys naudojasi imunitetu 
dėl einant Parlamento nario pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo, 
šis imunitetas negali būti atšauktas pagal Protokolo 10 straipsnio trečiąją 
pastraipą, nes pastarasis straipsnis yra susijęs su imunitetu nuo teisminio 
proceso, kuris pradedamas dėl kitų veiksmų nei nurodytieji 9 straipsnyje. 
Todėl, norint tęsti teisminį procesą prieš Europos Parlamento narį, atšaukti 
galima vien pastarąjį imunitetą.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) 
nusprendė:

Bendrijos teisės normos, reglamentuojančios Europos Parlamento narių 
imunitetus, turi būti aiškinamos taip, kad, nagrinėjant Europos Parlamento 
nariui dėl jo išsakytos nuomonės pareikštą ieškinį dėl žalos atlyginimo,

– tuo atveju, kai nacionalinis teismas, turintis nagrinėti tokį ieškinį, 



383

Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga 

negavo jokios informacijos apie minėto nario prašymą Europos Parlamentui 
ginti 1965 m. balandžio 8 d. Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir 
imunitetų 9 straipsnyje numatytą imunitetą, šis teismas neprivalo prašyti 
Europos Parlamento nuspręsti, ar įvykdytos minėto imuniteto buvimo 
sąlygos,

– tuo atveju, kai nacionaliniam teismui pranešama apie tai, jog šis narys 
pateikė Europos Parlamentui prašymą ginti šį imunitetą pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 6 straipsnio 3 dalį, šis teismas turi sustabdyti bylos nagrinėjimą ir 
paprašyti Europos Parlamento kuo greičiau pareikšti savo nuomonę,

– tuo atveju, kai nacionalinis teismas mano, jog Europos Parlamento 
narys naudojasi Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 9 
straipsnyje numatytu imunitetu, šis teismas privalo nenagrinėti atitinkamam 
Europos Parlamento nariui pareikšto ieškinio.

3.3. 2008 m. lapkričio 20 d. prejudicinis sprendimas baudžiamojoje byloje 

prieš Frank Weber (C-1/07)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1991 m. liepos 29 d. 
Tarybos direktyvos 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų, su pakeitimais, 
padarytais 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 1882/2003 (toliau – ir Direktyva 91/439), išaiškinimo. Šis prašymas 
buvo pateiktas nagrinėjant baudžiamąją bylą prieš F. Weber, nes jis 2006 m. 
sausio 6 d. Vokietijos teritorijoje vairavo transporto priemonę neturėdamas 
reikalaujamo vairuotojo pažymėjimo.

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime toliau detalizuojamos kitose 
valstybėse narėse išduotų vairuotojo pažymėjimų abipusio pripažinimo 
principo netaikymo sąlygos, minimos 1991 m. liepos 29 d. Tarybos 
direktyvoje 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų (su pakeitimais). Šiame 
kontekste būtina priminti kai kurias su apžvelgiama byla susijusias minėtos 
direktyvos nuostatas. Pirmiausiai paminėtina Direktyvos 91/439 paskutinė 
konstatuojamoji dalis, kurioje numatyta, kad „<…> dėl priežasčių, susijusių 
su kelių saugumu ir transporto eismu, valstybės narės visiems pažymėjimo 
turėtojams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra jų teritorijoje, turėtų galėti 
taikyti savo nacionalines vairuotojo pažymėjimo atėmimo, sulaikymo ir 
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panaikinimo nuostatas“. Direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 
„valstybių narių išduoti vairuotojo pažymėjimai yra abipusiai pripažįstami.“ 
Pagal Direktyvos 91/439 7 straipsnio 5 dalies sąlygas „joks asmuo negali turėti 
daugiau kaip vienos valstybės narės vairuotojo pažymėjimo“. Direktyvos 
8 straipsnio 2 dalyje aiškiai numatyta, kad „laikydamasi baudžiamųjų ir 
policijos įstatymų teritoriškumo principo, valstybė narė, kurioje yra nuolatinė 
gyvenamoji vieta, gali taikyti nacionalines teisės vairuoti apribojimo, 
sustabdymo, atėmimo ar panaikinimo nuostatas kitos valstybės narės 
išduoto vairuotojo pažymėjimo turėtojui ir, jeigu reikia, pakeisti vairuotojo 
pažymėjimą, o 4 dalies pirmojoje pastraipoje – kad „valstybė narė gali 
atsisakyti pripažinti galiojančiu kitos valstybės narės išduotą vairuotojo 
pažymėjimą asmeniui, kuriam ankstesnės valstybės teritorijoje taikoma viena 
iš 2 dalyje nurodytų priemonių.“

Priešingai nei anksčiau Teisingumo Teismo nagrinėtos bylos (be 
kita ko, žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje 
„Administracinė jurisprudencija“ Nr. 5 (15) apžvelgtą Teisingumo Teismo 
prejudicinį sprendimą byloje Wiedemann ir Funk, C-329/06 ir C-343/06), ši 
byla visų pirma pasižymi tuo, kad vairuotojo pažymėjimas kitoje valstybėje 
narėje buvo išduotas asmeniui tuo metu, kai jo atžvilgiu dėl prieš išduodant 
šį pažymėjimą padaryto kelių eismo taisyklių pažeidimo buvo vykdoma šio 
asmens tinkamumo vairuoti patikrinimo procedūra ir buvo taikoma laikino 
pažymėjimo galiojimo sustabdymo priemonė. Prašymą priimti prejudicinį 
sprendimą pateikusiam teismui kilo klausimas, ar šiomis aplinkybėmis 
valstybė narė, kurios teritorijoje galiausiai buvo priimta jos išduoto vairuotojo 
pažymėjimo atėmimo priemonė, gali atsisakyti pripažinti kitoje valstybėje 
narėje išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimą.

Savo sprendime šioje byloje Teisingumo Teismas nusprendė, jog 
Direktyvos 91/439 8 straipsnio 2 ir 4 dalis reikia aiškinti taip, kad valstybė 
narė turi teisę atsisakyti pripažinti kitos valstybės narės išduoto vairuotojo 
pažymėjimo galiojimą, jei šis pažymėjimas buvo išduotas tuo metu, kai 
po anksčiau pirmosios valstybės narės teritorijoje padaryto kelių eismo 
taisyklių pažeidimo buvo vykdoma turėtojo tinkamumo vairuoti patikrinimo 
procedūra.

Neofi ciali prejudicinio sprendimo apžvalga

2004 m. rugsėjo 18 d. buvo nustatyta, kad F. Weber, Vokietijoje 
gyvenantis Vokietijos pilietis, vairavo transporto priemonę paveiktas 
svaiginamųjų medžiagų. Už šį pažeidimą 2004 m. lapkričio 17 d. Zygeno-
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Vitgenšteino (Vokietija) rajono administraciniu sprendimu jam buvo skirta 
bauda ir vienam mėnesiui sustabdytas jo vokiškojo vairuotojo pažymėjimo 
galiojimas. 2004 m. lapkričio 18 d. jam buvo išduotas čekiškas vairuotojo 
pažymėjimas. 2005 m. kovo 17 d. sprendimu Zygeno-Vitgenšteino rajono 
administracinė institucija, vadovaudamasi atitinkamais Vokietijos teisės 
aktais, atėmė F. Weber vokiškąjį vairuotojo pažymėjimą; kartu su atėmimu 
atitinkamai pasibaigė teisė vairuoti transporto priemones Vokietijoje. 2006 m. 
rugpjūčio 22 d. Zygeno apylinkės teismo sprendimu F. Weber buvo nuteistas 
už transporto priemonės vairavimą neturint vairuotojo pažymėjimo – šis 
pažeidimas buvo nustatytas 2006 m. sausio 6 d. per policijos patikrinimą. Dėl 
šio sprendimo F. Weber pateikė apeliacinį skundą Zygeno apygardos teismui, 
prašydamas atleisti nuo bausmės, nes, kaip čekiškojo vairuotojo pažymėjimo 
turėtojas, jis turėjo teisę vairuoti transporto priemones pagal kitose valstybėse 
narėse išduotų vairuotojo pažymėjimų abipusio pripažinimo principą, 
įtvirtintą Direktyvos 91/439 1 straipsnio 2 dalyje. Šiomis aplinkybėmis 
Zygeno apygardos teismui kilo minėtos direktyvos aiškinimo klausimas, todėl 
jis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą.

Savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas 
iš esmės klausia, ar Direktyvos 91/439 1 straipsnio 2 dalis kartu su 8 straipsnio 
2 ir 4 dalimis turi būti aiškinamos taip, kad jos draudžia valstybei narei savo 
teritorijoje nepripažinti teisės vairuoti, grindžiamos kitoje valstybėje narėje 
išduotu vairuotojo pažymėjimu ir, vadinasi, šio pažymėjimo galiojimo, jei jo 
turėtojui pirmoje valstybėje narėje yra taikoma po šio pažymėjimo išdavimo 
datos priimta teisės vairuoti atėmimo priemonė, kuria baudžiama už prieš šią 
datą nustatytą pažeidimą.

Atsakydama į šį klausimą, Teisingumo Teismo teisėjų kolegija 
pirmiausiai nurodė, jog bendrasis abipusio valstybėse narėse išduotų 
vairuotojo pažymėjimų pripažinimo principas, įtvirtintas Direktyvos 91/439 
1 straipsnio 2 dalyje, buvo nustatytas visų pirma siekiant palengvinti asmenų, 
apsigyvenusių ne toje valstybėje narėje, kurioje jie yra išlaikę vairavimo 
egzaminą, judėjimą. Toliau ji pabrėžė, jog remiantis nusistovėjusia teismų 
praktika, ši Direktyvos 91/439 nuostata numato abipusį valstybių narių 
išduotų vairuotojo pažymėjimų pripažinimą be jokių formalių reikalavimų 
ir valstybėms narėms nustato aiškią ir tikslią pareigą, kuri nepalieka jokios 
diskrecijos priimtinų priemonių atžvilgiu. Tačiau kartu Teisingumo 
Teismas pažymėjo, jog minėtos Direktyvos 91/439 8 straipsnio 2 ir 4 dalys 
tam tikromis aplinkybėmis ir visų pirma dėl priežasčių, susijusių su kelių 
saugumu ir transporto eismu, leidžia valstybėms narėms visiems vairuotojo 
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pažymėjimų turėtojams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra jų teritorijoje, 
taikyti savo nacionalines teisės vairuoti apribojimo, sustabdymo, atėmimo 
ar panaikinimo nuostatas ir nepripažinti asmens, kuriam taikoma viena 
iš minėtų priemonių, kitoje valstybėje išduoto vairuotojo pažymėjimo 
galiojimo.

Toliau Teisingumo Teismas priminė savo ankstesnę praktiką, kuria 
remiantis valstybė narė gali įgyvendinti jai Direktyvos 91/439 8 straipsnio 
2 dalimi suteiktą teisę taikyti savo nacionalines nuostatas teisės vairuoti 
atėmimo srityje kitos valstybės narės išduoto vairuotojo pažymėjimo turėtojo 
atžvilgiu tik dėl jo veiksmų, atliktų jau gavus šį vairuotojo pažymėjimą. Tačiau 
šiame kontekste Teisingumo Teismas pabrėžė, jog anksčiau nagrinėtose bylose 
situacija skyrėsi nuo šioje nagrinėjamoje byloje esančios situacijos, kadangi 
kartu su skirta teisės vairuoti atėmimo priemone nebuvo taikoma draudimo 
gauti naują vairuotojo pažymėjimą priemonė, o tais atvejais, kur tokia laikino 
pobūdžio priemonė buvo taikoma, jos galiojimas pažymėjimo kitoje valstybėje 
narėje išdavimo dieną jau buvo pasibaigęs. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje, 
viena vertu, savo čekiškąjį vairuotojo pažymėjimą F. Weber gavo tada, kai 
jam dar buvo taikoma Vokietijos kompetentingų institucijų nustatyta jo 
vokiškojo vairuotojo pažymėjimo laikino galiojimo sustabdymo priemonė; 
kita vertus, po to, kai jam buvo išduotas čekiškasis vairuotojo pažymėjimas, iš 
jo buvo atimta teisė vairuoti remiantis tais pačiais faktais, dėl kurių vairuotojo 
pažymėjimo galiojimas prieš tai buvo laikinai sustabdytas.

Atsižvelgdamas į šias aplinkybes Teisingumo Teismas pažymėjo, jog 
tiek kompetentingų institucijų, tiek valstybės narės teismų teisė nepripažinti 
kitoje valstybėje narėje asmens, kuriam taikoma vairuotojo pažymėjimo 
laikino galiojimo sustabdymo priemonė pirmojoje valstybėje narėje, įgyto 
vairuotojo pažymėjimo galiojimo pagal Direktyvos 91/439 nuostatas turi būti 
laikoma absoliučia ir galutine, kai laikino galiojimo sustabdymo priemonė 
už tuos pačius faktus taikoma kartu su teisės vairuoti atėmimo priemone. 
Aplinkybė, kad teisės vairuoti atėmimo priemonė yra priimta vėliau, nei buvo 
išduotas naujas vairuotojo pažymėjimas, šiuo atveju yra nereikšminga, nes šią 
priemonę pateisinantys pagrindai tuo metu jau egzistavo.

Jei būtų aiškinama kaip nors kitaip, Direktyvos 91/439 8 straipsnio 4 
dalies pirmojoje pastraipoje nustatyta valstybės narės teisė nepripažinti kitoje 
valstybėje narėje įgyto vairuotojo pažymėjimo galiojimo netektų prasmės. 
Pritardama generalinio advokato nuomonei, Teisingumo Teismo teisėjų 
kolegija taip pat pažymėjo, jog tik valstybė narė, kurios teritorijoje buvo 
padarytas pažeidimas, yra kompetentinga bausti už jį, prireikus taikydama 
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vairuotojo pažymėjimo atėmimo priemonę arba atimdama teisę vairuoti bei 
galbūt nustatydama laikotarpį, per kurį draudžiama prašyti išduoti naują 
vairuotojo pažymėjimą. Jeigu iš valstybės narės būtų reikalaujama pripažinti 
kitoje valstybėje narėje įgyto vairuotojo pažymėjimo galiojimą motyvuojant 
tuo, kad šio vairuotojo pažymėjimo turėtojas po šio išdavimo nepadarė 
pažeidimo pirmosios valstybės narės teritorijoje, net jei jam, remiantis prieš 
šį išdavimą įvykusiais faktais, taikoma teisės vairuoti atėmimo priemonė, 
pažeidėjai, kuriems tikriausiai būtų taikoma tokia priemonė, būtų skatinami 
nedelsiant išvykti į kitą valstybę narę, kad išvengtų administracinių ir 
baudžiamųjų padarinių už minėtus pažeidimus, o tai galiausiai sugriautų 
pasitikėjimą, kuriuo grindžiama vairuotojo pažymėjimų abipusio pripažinimo 
sistema.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) 
nusprendė:

1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvos 91/439/EEB dėl vairuotojo 
pažymėjimų, su pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003, 1 straipsnio 2 
dalis kartu su 8 straipsnio 2 ir 4 dalimis turi būti aiškinamos taip, kad jos 
nedraudžia valstybei narei savo teritorijoje nepripažinti teisės vairuoti, 
grindžiamos kitoje valstybėje narėje išduotu vairuotojo pažymėjimu, kai 
jo turėtojui pirmojoje valstybėje narėje taikoma teisės vairuoti atėmimo 
priemonė, net jei atėmimo priemonė buvo priimta po to, kai buvo išduotas 
minėtas pažymėjimas, nes asmuo pažymėjimą įgijo tuo metu, kai galiojo 
pirmojoje valstybėje narėje išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimo 
sustabdymo priemonė ir tiek sustabdymas, tiek atėmimas buvo grindžiami 
pagrindais, kurie jau egzistavo išduodant antrąjį vairuotojo pažymėjimą.
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4. Užsienio teismų sprendimų apžvalga

4.1. Jungtinės Karalystės Apeliacinio Teismo sprendimo apžvalga

2008 m. lapkričio 27 d. Jungtinės Karalystės Apeliacinio Teismo 
sprendimas byloje Nr. C3/2008/08281

Aptariamoje byloje Jungtinės Karalystės Apeliacinis Teismas sprendė 
klausimą, ar teisėtai „tam tikrą laiką“ Jungtinės Karalystės teritorijoje 
gyvenantis, bet ekonomiškai neaktyvus ES pilietis gali remtis EB sutarties 
12 straipsniu ir (arba) EB sutarties 18 straipsniu, siekdamas gauti socialinę 
išmoką, savo prašymą motyvuodamas tuo, jog jis yra įsikūręs ir socialiai 
integravęsis Jungtinėje Karalystėje.

Apeliantė S. Kaczmarek (toliau – ir S. K.), Lenkijos pilietė, 2002 m. 
atvyko studijuoti į Jungtinę Karalystę. Vėliau ji susirado ir darbą. Tačiau po 
dukters gimimo S. K. nebeturėjo galimybės sugrįžti į darbą ir buvo priversta 
prašyti socialinės paramos. Atsakovas Valstybės sekretorius darbo ir pensijų 
srityje (Secretary of State for Work and Pensions) atmetė jos prašymą, tačiau 
Socialinės apsaugos komisaras (Social Security Commissioner) leido jai teikti 
apeliacinį skundą.

Proceso metu buvo nustatyta, jog S. K. yra „užsienietė“, remiantis 1987 
m. Socialinių išmokų reglamento 7.17 punktu, ir nepaisant to, jog S. K. šalyje 
buvo teisėtai, ji negalėjo joje apsigyventi, nes nebuvo „kvalifi kuotas asmuo“, 
kaip apibrėžta 2000 m. Imigracijos reglamento 5 straipsnyje. „Kvalifi kuotu 
asmeniu“ ji būtų laikoma tik tuomet, jei ji dirbtų, būtų ekonomiškai 
savarankiška arba studijuotų Jungtinėje Karalystėje. Taigi, kadangi šių sąlygų 
neatitiko, ji neturėjo teisės gyventi Jungtinėje Karalystėje (tai nesusiję su teise 
būti šalyje), todėl jai negali būti suteikiamos socialinės išmokos.

Savo apeliaciniame skunde S. K. teigė, kad nepaisant to, jog ginčui 
reikšmingu laiku ji nebuvo ekonomiškai aktyvi, teisę į socialines išmokas 
ji vis tiek turi. Grįsdama savo argumentus, S. K. rėmėsi Teisingumo Teismo 
sprendimu byloje Trojani prieš Centre Public d’aide sociale de Bruxelles 
(C-456/02), kuriame Teisingumo Teismas konstatavo, kad ES pilietis, net ir 
1  http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/1310.rtf
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nebūdamas ekonomiškai aktyvus, gali remtis EB sutarties 12 straipsniu, jeigu 
jis tam tikrą laiką teisėtai gyveno priimančioje ES valstybėje narėje. S. K. teigė, 
kad ji Jungtinėje Karalystėje teisėtai gyveno trejus metus, kad didžiąją šio laiko 
dalį ji buvo ekonomiškai aktyvi kaip studentė arba kaip darbuotoja, ir kad savo 
buvimu šalyje ji pademonstravo tam tikrą socialinę integraciją priimančiojoje 
valstybėje narėje, apie kurią, be kita ko, kalbėjo Teisingumo Teismas minėtoje 
byloje vertindamas teisėto gyvenimo „tam tikrą laiką“ aspektus.

S. K. taip pat nurodė Teisingumo Teismo sprendimą byloje Baumbast prieš 
Secretary of State for the Home Department (C-413/99) ir teigė, jog remiantis EB 
sutarties 18 straipsniu, teisės apsigyventi Jungtinėje Karalystėje, todėl ir gauti 
socialines išmokas, nesuteikimas yra neproporcinga priemonė, atsižvelgiant į 
tai, kad ji jau teisėtai gyveno ir tvirtai integravosi Jungtinėje Karalystėje.

Tačiau Apeliacinis Teismas nepritarė S. K. apeliaciniame skunde 
pateiktiems argumentams. Jis pažymėjo, jog minėtame Teisingumo Teismo 
sprendime Trojani byloje nurodytas teisėtas gyvenimas šalyje „tam tikrą 
laiką“ nesukuria teisės į socialines išmokas tokią teisę grindžiant neapibrėžtu, 
bet pakankamai reikšmingu gyvenimo šalyje laikotarpiu, kartu pasižymėjusiu 
tam tikra socialine integracija priimančiojoje valstybėje narėje. Apeliacinis 
Teismas pabrėžė, jog nuoroda į „tam tikrą laiką“ reiškė nuorodą į specifi nius, 
teisiniam įvertinimui reikšmingus laikotarpius, sudariusius pagrindą aiškiai 
įsikūrimo teisei atsirasti. Teismas pažymėjo, jog būtų visiškai nepriimtina, 
jei EB sutarties 12 straipsnį būtų galima aiškinti taip plečiamai, kaip siūlė 
apeliantė. Teismas nurodė, jog minėtą straipsnį reikia aiškinti atsižvelgiant į 
tai, kad teisė į socialinę išmoką pirmiausiai yra norminio reguliavimo, o ne 
subjektyvaus vertinimo kiekvienu konkrečiu atveju dalykas.

Apeliacinis Teismas taip pat konstatavo, kad faktinės aplinkybės 
aukščiau minėtoje byloje Baumbast  skiriasi nuo nagrinėjamos bylos faktinių 
aplinkybių. Byloje Baumbast  pareiškėjas dirbo (nors ir už ES ribų) ir pats 
save išlaikė (nors ir buvo apsidraudęs ne Junginės Karalystės, o Vokietijos 
kompanijos draudimu). Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje S. K. nedirbo ir 
savęs išlaikyti negalėjo. Apeliacinis Teismas taip pat nurodė ankstesnį savo 
sprendimą byloje Abdirahman prieš Secretary of State for Work and Pensions 
([2007] EWCA Civ 657), kurioje jis nusprendė, jog Tarybos direktyva 90/364/
EB dėl teisės apsigyventi kitoje valstybėje narėje, kurią 2004 m. balandžio 24 
d. pakeitė Tarybos direktyva 2004/38/EB, suteikia ES piliečiams ir jų šeimos 
nariams teisę apsigyventi tada, kai priimančioje valstybėje jie turi sveikatos 
draudimą ir gyvenimo toje šalyje metu netampa našta jos socialinės apsaugos 
sistemai.
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Taigi nagrinėjamoje byloje, atsižvelgdamas į aukščiau pateiktus 
argumentus, Apeliacinis Teismas pritarė Socialinės apsaugos komisaro 
pozicijai ir atmetė apeliantės S. K. skundą.

4.2. Jungtinės Karalystės Apeliacinio Teismo sprendimo apžvalga

2008 m. spalio 10 d. Jungtinės Karalystės Apeliacinio Teismo
sprendimas byloje Nr. C1/2008/15782

Ši 2008 m. spalio 10 d. Jungtinės Karalystės Apeliacinio Teismo išnagrinėta 
byla susijusi su  2004 m. Jungtinės Karalystės informacijos apie aplinką 
reglamento, Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo (su pakeitimais) ir Direktyvos 
2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie 
aplinką nuostatų taikymu sprendžiant klausimą, ar kompetentinga 
Jungtinės Karalystės planavimo institucija jų nepažeidė, nepateikdama 
visuomenei papildomos informacijos apie aplinką.

2008 m. sausio 14 d. atsakovas valstybinė Milton Keynes taryba (toliau – 
ir Taryba) suteikė leidimą atlikti vėjo jėgainių parko planavimo darbus Petsoe 
Manor Farm (Jungtinė Karalystė). Apeliantas Andrew Kelcey, tos vietovės 
gyventojas ir ūkininkas, bei kiti asmenys, įskaitant ir visuomeninę organizaciją 
BLEW, nepritarė paraiškai dėl vėjo jėgainių parko planavimo, kurią pateikė 
trečiasis suinteresuotas asmuo MK Windfarms. A. Kelcey minėtos Tarybos 
suteiktą leidimą apskundė teismui.

Apeliantas teigė, jog Taryba, be kita ko, pažeidė Direktyvos 85/337/
EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo 
(su pakeitimais) 6 straipsnio 3 dalies c punktą. Jis nurodė, jog papildoma 
informacija apie aplinką arba, kitaip tariant, duomenys apie grynąsias vėjo 
vertes, kuriuos pateikė MK Windfarms Tarybos prašymu, pastarajai norint 
gauti papildomos informacijos triukšmo lygio apskaičiavimui, pateko į 
Direktyvos 85/337/EEB 6 straipsnio 3 dalies reguliavimo sritį. Ši nuostata 
įpareigojo valstybes nares užtikrinti, nepažeidžiant Direktyvos 2003/4/EB 
dėl visuomenės galimybės gauti informaciją apie aplinką nuostatų, kad su 
informacija, kuri yra svarbi priimant sprendimą dėl planavimo ir kuri tapo 
prieinama vėliau, suinteresuota visuomenė galėtų susipažinti tinkamais 

2  http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/1067.html
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terminais. Apeliantas teigė, jog duomenis apie grynąsias vėjo vertes talpinusios 
kompaktinės plokštelės, kurias MK Windfarms nusiuntė Tarybai, nebuvo 
pridėtos prie planavimo dokumentų bylos. Be to, apeliantas teigė, jog šios 
informacijos jis ir suinteresuota visuomeninė organizacija BLEW nuolat prašė 
dar iki pačiai Tarybai ją gaunant, todėl Taryba, vėliau gavusi minėtą medžiagą, 
turėjo laikyti šį prašymą vis dar aktualiu ir atitinkamai į jį reaguoti. Be to, 
apeliantas ir BLEW keletą kartų peržiūrėjo planavimo dokumentų bylą, tačiau 
ieškomos informacijos apie vėjo vertes nei joje, nei Tarybos internetiniame 
puslapyje nerado. Direktyva 2003/4/EB į nacionalinę teisę buvo perkelta 
priimant 2004 m. Informacijos apie aplinką reglamentą.

Taigi iškilo klausimas, ar Taryba, suinteresuotai visuomenei 
nepateikdama MK Windfarms parengtos papildomos informacijos apie 
aplinką, t. y. duomenų apie grynąsias vėjo vertes, nepažeidė Direktyvos 
2003/4/EB ir minėto 2004 m. Reglamento nuostatų. Atsakydamas į šį klausimą 
Apeliacinis Teismas pažymėjo, kad nepaisant to, jog A. Kelcey skundas nebuvo 
pateiktas per numatytą terminą, todėl buvo pažeistos procesinės taisyklės, jis 
nagrinės bylą iš esmės ir tirs, ar buvo laikytasi nacionalinės ir EB teisės.

Apeliacinis Teismas priėjo prie nuomonės, jog gali būti naudojami 
skirtingi supažindinimo su technine informacija būdai, ir kad toks 
supažindinimas su informacija dažnai gali būti vykdomas pasinaudojant 
elektroninėmis duomenų saugojimo priemonėmis (pvz., kompaktinėmis 
plokštelėmis, nešiojamais duomenų kaupikliais ir kt.). Tai reiškia, kad 
įprastinė veiklos planavimo dokumentų byla, puikiai tinkanti popieriniams 
dokumentams, ne visada yra tinkama laikyti elektroninę medžiagą. Nors MK 
Windfarms kompaktinės plokštelės ir galėjo būti pridėtos prie bylos, neturėtų 
kilti prieštaravimų dėl jų nepridėjimo, jeigu popieriniu formatu pateiktoje 
medžiagoje nurodoma, jog minėta elektroninė medžiaga egzistuoja ir yra 
prieinama visuomenei. Tokia tvarka užtikrina suinteresuotų asmenų galimybę 
sužinoti apie dominančios informacijos egzistavimą.

Apeliacinis Teismas taip pat pažymėjo, jog net jei MK Windfarms raštas 
Tarybai, kuriame minima duomenis apie grynąsias vėjo vertes talpinanti 
kompaktinė plokštelė, nebuvo prijungta prie planavimo dokumentų bylos, 
joje vis dėlto buvo galima rasti duomenis apie papildomą su aplinka susijusią 
informaciją ir šių duomenų suvestinę lentelę. Minėtoje lentelėje buvo aiškiai 
nurodytos grynosios vėjo vertės ir tai, kad su ,,Excel“ aplanku, jo paprašius, 
buvo galima susipažinti elektronine forma. Apeliacinis Teismas konstatavo, 
kad planavimo byloje pateikta papildoma informacija apie aplinką bet 
kuriam interesantui būtų sudariusi pakankamą pagrindą manyti, kad 
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duomenys apie grynąsias vėjo vertes egzistuoja ir kad šiuos duomenis jie gali 
gauti pateikę atitinkamą prašymą. Tačiau Apeliacinis Teismas konstatavo, 
jog bylos medžiagoje nėra duomenų apie tai, kad A. Kelcey būtų kreipęsis į 
kompetentingą Tarybą su prašymu pateikti minėtus duomenis.  Galiausiai 
Apeliacinis Teismas reziumavo, jog su byloje aptariamais duomenimis buvo 
galima susipažinti 2004 m. Reglamento ir Direktyvos 2003/4/EB prasme, todėl 
šie teisės aktai pažeisti nebuvo.

4.3. Austrijos Administracinio Teismo sprendimo apžvalga

2008 m. spalio 14 d. Austrijos Administracinio Teismo
sprendimas byloje Nr. 2008/22/07743

Ši byla yra susijusi su kompetentingai institucijai pateikto Nigerijos 
piliečio prašymo dėl šeimos susijungimo, kuriuo jis siekė pagal Austrijos 
įsikūrimo ir gyvenimo Austrijoje įstatymą (toliau – ir Įstatymas) 
susijungti su savo uošviu, Austrijos piliečiu, atmetimu.

Grįsdama prašymo atmetimą, kompetentinga Austrijos institucija 
konstatavo, jog Nigerijos pilietis 2003 m. birželio 27 d. neteisėtai įvažiavo į 
Austrijos teritoriją ir jau būdamas joje, pateikė prašymą suteikti prieglobstį.  
Šis prašymas buvo atmestas. Vėliau, 2005 m. birželio 21 d., jis vedė Nigerijos 
pilietę, turėjusią „EB ilgalaikio gyventojo“ statusą. Tačiau minėtas Nigerijos 
pilietis savo prašymu susijungti siekė ne su savo žmona, bet su savo uošviu – 
Austrijos piliečiu.

Toliau kompetentinga Austrijos institucija pažymėjo, jog remiantis 
Įstatymo nuostatomis, jis negalėjo teikti prašymo, būdamas Austrijos teritorijoje. 
Be to, pabrėžė, jog nėra humanitarinio pobūdžio pagrindų, kuriais remiantis 
kiltų pareiga tenkinti jo prašymą, kadangi nebuvo nustatyta rimta grėsmė jo 
gyvybei ir nebuvo galima daryti pagrįstos prielaidos, jog dėl su prieglobsčiu 
susijusių priežasčių egzistavo grėsmė gyvybei ar laisvei. Humanitariniai 
pagrindai nėra reikšmingi ir pareiškėjo integracijos į Austriją požiūriu, nes 
dėl daugelio gyvenimo Austrijoje metų, kurie buvo grindžiami tik neteisėtais 
prašymais suteikti prieglobstį, integracijai priskirtina tik nedidelė svarba.

Be to, Administracinis Teismas pažymėjo, jog pareiškėjas neginčijo 
kompetentingos institucijos išvadų. Jis tik rėmėsi 2003 m. rugsėjo 22 d. 
3 w w w. r i s 2 . b k a . g v . a t / D o k u m e n t e / Vw g h / J W T _ 2 0 0 8 2 2 0 7 7 4 _ 2 0 0 8 1 0 1 4 X 0 0 /
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Tarybos direktyvos 2003/86/EB  dėl teisės į šeimos susijungimą nuostatomis. 
Tačiau šiuo atveju Administracinis Teismas pabrėžė, jog minėta direktyva 
pareiškėjo atžvilgiu negali būti taikoma, kadangi jis neabejotinai siekė 
susijungimo su savo uošviu austru, kai tuo tarpu minėta direktyva, remiantis 
jos 2 straipsnio c punktu ir 3 straipsnio 3 dalimi, taikoma tik tais atvejais, 
kai susijungti siekiama su trečiosios valstybės piliečiu. Be to, Direktyvos 5 
straipsnio 3 dalyje numatyta, jog prašymą dėl šeimos susijungimo reikia 
pateikti tada, kai šeimos nariai vis dar yra už tos ES valstybės narės ribų, 
kurioje gyvena šeimos narys, su kuriuo norima susijungti.

Pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą nesukuria ir tai, kad pareiškėjo 
žmona, Nigerijos pilietė, turi „EB ilgalaikio gyventojo“ statusą. 2003 m. 
lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, 
kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso suteikia teisę lydėti šeimos narį tik 
tais atvejais, kai šeimos nariai, jau sukūrę šeimą vienoje ES valstybėje narėje, 
apsigyvenimo tikslais lydi EB ilgalaikį gyventoją į kitą valstybę narę arba 
keliauja su juo.

Jokių subjektinių teisių pareiškėjas negali kildinti ir iš Direktyvos 
2004/38/EB (Sąjungos piliečių direktyva), kadangi būdamas žentu, jis 
nepatenka į Direktyvoje minimą „šeimos narių“ kategoriją.

Galiausiai Administracinis Teismas įvertino pareiškėjo argumentus 
dėl Įstatymo 72 straipsnio taikymo. Remiantis minėto straipsnio 1 dalimi, 
kompetentinga Austrijos institucija tam tikrais išimtiniais atvejais, 
nepaisydama teisinių kliūčių, išskyrus draudimą gyventi Austrijos teritorijoje, 
vadovaudamasi humanitariniais tikslais, gali ex offi  cio suteikti Austrijoje 
gyvenančiam trečiosios valstybės piliečiui leidimą gyventi. Tokie išimtiniai 
atvejai visų pirma susiję su aukščiau minėtomis grėsmėmis gyvybei ar laisvei. 
Taigi Įstatymo 72 straipsnis taikomas ypatingai grėsmingomis, būtinojo 
reikalingumo situacijomis, kurios verčia suteikti trečiosios valstybės piliečiui 
leidimą gyventi humanitariniais tikslais. Be to, šiame kontekste aptariamais 
išimtiniais atvejais laikytini ir tiesiogiai iš Europos žmogaus teisių konvencijos 
8 straipsnio (teisė į asmeninį ir šeimos gyvenimą) išplaukiantys reikalavimai. 

Galiausiai Austrijos Administracinis Teismas pažymėjo, jog vien 
iš Austrijoje sudarytos santuokos su Nigerijos piliete neišplaukia teisė į 
šeimos gyvenimą Austrijos teritorijoje. Administracinis Teismas pabrėžė, 
jog neegzistuoja „išimtinai stipriai pasireiškiančio asmeninio intereso 
pasilikti Austrijoje“, kaip jis suprantamas anksčiau suformuotoje Austrijos 
Administracinio Teismo praktikoje. Dėl šios priežasties trečiosios valstybės 
pilietis savo elgesiu (neteisėtas įvažiavimas ir buvimas Austrijoje, atmetus jo 
prašymą suteikti prieglobstį) siekė sukurti fait accompli.
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Analogija – įstatymo analogija – 3.9.1. (I dalis).
Antikonkurencinis elgesys – 3.2.2. (I dalis).
Aplinka – aplinkos poveikio vertinimas – 3.2. (III dalis).
Asmens duomenys – asmens duomenų tvarkymas – 3.7.1. (I dalis), asmens 
duomenų skelbimas – 3.7.1. (I dalis), ypatingi asmens duomenys – 3.7.1. (I 
dalis), asmens duomenų tvarkymas automatiniu būdu – 3.7.1. (I dalis).
Atsakomybė – administracinė atsakomybė – E 2.2. (III dalis).
Audito rūmai – 3.2.2. (I dalis).
Bauda – baudos skyrimas ūkio subjektui – 3.2.2. (I dalis).
Byla – bylos nutraukimas – 1.2. (I dalis).
Darbo užmokestis – statutinio valstybės tarnautojo darbo užmokestis – 1.1. 
(I dalis).
Deklaracija – 3.6.1. (I dalis).
Detalusis planavimas – detaliojo planavimo patikrinimo išvada – 3.3.1. (I 
dalis), detaliojo planavimo organizatorius – 3.3.1. (I dalis).
Diskriminacija – diskriminacijos draudimas – E 2.1. (III dalis).
Draudimas – draudimas atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją – 3.1.1. (I 
dalis).
Energetika – 1.2. (I dalis).
Energija – energijos tiekimas – 1.2. (I dalis), energijos paskirstymas – 1.2. (I 
dalis).
Europos arešto orderis – 3.1.1 (I dalis).
Garantija – valstybės garantija – 1.1.2. (III dalis).
Imunitetas – Europos Parlamento narių imunitetas – E 2.2. (III dalis).
Interesai – viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas – 3.6.1. (I dalis), interesų 
konfl iktas – 3.6.1. (I dalis), taip pat žr. viešasis interesas.
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Įrodymas – 3.2.1. (I dalis).
Išlaidos – atstovavimo išlaidų atlyginimas – 3.9.1. (I dalis), bylinėjimosi 
išlaidų paskirstymas – 3.9.1. (I dalis).
Išmoka – socialinė išmoka užsieniečiui – 3.1. (III dalis).
Išsiuntimas – neteisėtas užsieniečio išsiuntimas – 3.1.1. (I dalis).
Judėjimas – Europos Sąjungos piliečio teisė laisvai judėti – 3.1.2. (I dalis), E 
2.1. (III dalis).
Kaina – kainų nustatymas – 1.1.3. (III dalis).
Kampanija – Seimo rinkimų kampanija – 3.5.1. (I dalis).
Kandidatas – kandidatas į Seimo narius – 3.5.1. (I dalis), 3.7.1. (I dalis).
Konfi dencialumas – konfi dencialumo sąlygos – 3.2.1. (I dalis). 
Konkurencija – konkurenciją ribojantis susitarimas – 3.2.2. (I dalis).
Konkurencijos taryba – Konkurencijos tarybos pareigūnų įgaliojimai – 3.2.1. 
(I dalis).
Leidimas – leidimas laikinai apsigyventi – 3.1.2. (I dalis).
Nedarbingumas – 3.4.2. (I dalis), nedarbingumo pažymėjimas – 3.4.2. (I 
dalis).
Norminis teisės aktas – teisėtumo kontrolė, teisėtumas – 1.1. (I dalis), 1.2. (I 
dalis).
Nuoma – valstybinės žemės nuoma – 1.2.1. (III dalis), žemės sklypų nuomos 
atranka – 1.2.3. (III dalis).
Nuosavybė – nuosavybės teisių atkūrimas – 1.1.2. (III dalis), 1.2.4. (III dalis).
Nusišalinimas – nusišalinimo pareiga – 3.6.1. (I dalis).
Nusižengimas – tarnybinis nusižengimas – 3.4.2. (I dalis).
Pašalpa – ligos pašalpa – 3.4.2. (I dalis).
Paštas – pašto paslaugos – 2.3. (I dalis).
Pavardė – dviguba pavardė – E 2.1. (III skyrius).
Paveldėjimas – 1.2.6. (III dalis).
Pažeidimas – administracinės teisės pažeidimas – 2.1. (I dalis), 2.2. (I dalis), 
2.3. (I dalis), konkurencijos teisės pažeidimas – 3.2.1. (I dalis), esminis 
procedūrinis pažeidimas – 3.2.1. (I dalis).
Perspėjimas – Šengeno informacinės sistemos perspėjimas neįsileisti – 3.1.2. 
(I dalis).
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Piktnaudžiavimas – piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi – 3.2.1. (I 
dalis).
Pirkimas – rinkėjų balsų pirkimas – 3.5.1. (I dalis).
Platinimas – 2.2. (I dalis).
Posėdis – savivaldybės tarybos posėdžiai – 3.8.1. (I dalis).
Prekyba – prekyba antikvariniais daiktais – 2.2. (I dalis).
Prieglobstis – 3.3. (III dalis).
Priemoka – priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą – 1.1. (I dalis).
Priemonė – administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos reikalavimų 
užtikrinimo priemonės – 2.1. (I dalis).
Principas – teisinės valstybės principas – 1.1. (I dalis), 1.2. (I dalis), įstatymo 
viršenybės principas – 1.1. (I dalis), 1.2. (I dalis), teisėtų lūkesčių principas – 
3.4.1. (I dalis).
Prokuroras – prokuroro teisė ginti viešąjį interesą – 1. (III dalis).
Propagavimas – ideologijos propagavimas – 2.2. (I dalis).
Protokolas – administracinio teisės pažeidimo protokolas – 2.1. (I dalis).
Registravimas – nekilnojamojo turto registravimas – 1.1.1. (III dalis).
Rinka – rinkos apibrėžimas – 3.2.1. (I dalis).
Rinkimai – Seimo rinkimai – 3.5.1. (I dalis), aktyvioji rinkimų teisė – 3.7.1. (I 
dalis).
Savivaldybė – savivaldybės administracinė priežiūra – 3.8.1. (I dalis).
Simbolis – nacistiniai ar komunistiniai simboliai – 2.2. (I dalis).
Siunta – smulkių siuntų vežimas – 2.3. (I dalis).
Statyba – savavališka statyba – 1.2.2. (III dalis).
Sulaikymas – užsieniečio sulaikymas – 3.1.2. (I dalis).
Sutartis – šilumos tiekimo sutartis – 1.2. (I dalis), standartinės sutarties 
sąlygos – 1.2. (I dalis), žemės pirkimo–pardavimo sutartis – 1.2.4. (III dalis), 
1.2.5. (III dalis).
Sutuoktinis – sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė – 1.1.1. (III dalis).
Šeima – Europos Sąjungos piliečio šeimos narys – 3.1.1 (I dalis), šeimos 
gyvenimas – 3.1.1. (I dalis), šeimos susijungimas – 3.3. (III dalis).
Šiluma – šilumos ūkis – 1.2. (I dalis), šilumos paskirstymo metodas – 1.2. (I 
dalis).
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Teisė – teisė į šeimos ir asmeninio gyvenimo gerbimą – 3.1.1. (I dalis), 3.7.1. 
(I dalis), 3.3. (III dalis), teisė neduoti parodymų prieš save – 3.2.1. (I dalis), 
3.2.2. (I dalis), teisė į teisingą procesą – 3.2.1. (I dalis), teisė į gynybą – 3.2.1. (I 
dalis), 3.2.2. (I dalis), 3.9.1. (I dalis). 
Teisės spraga – 3.9.1. (I dalis).
Teismingumas – rūšinis teismingumas – 1.1. (III dalis), 1.2. (III dalis).
Teritorijų planavimas – 3.3.1. (I dalis).
Terminas – termino kreiptis į teismą, prokurorui ginant viešąjį interesą, 
pradžia – 1. (III dalis), termino atnaujinimas – 1. (III dalis).
Tyrimas – konkurencijos teisės pažeidimo tyrimas – 3.2.1. (I dalis), 
konkurencijos teisės pažeidimo tyrimo atnaujinimas – 3.2.2. (I dalis).
Ūkio subjektas – žr. bauda.
Užsienietis – užsienietis, atliekantis laisvės atėmimo bausmę – 3.1.1. (I dalis), 
taip pat žr. Išmoka.
Vairuotojo pažymėjimas – laikinas vairuotojo pažymėjimas – 2.1. (I dalis), 
vairuotojo pažymėjimo pripažinimas Europos Sąjungoje – E 2.3. (III dalis).
Valstybės tarnautojas – statutinis valstybės tarnautojas – 1.1. (I dalis), 
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija – 3.7.1. (I dalis).
Vartotojas – šilumos vartotojas – 1.2. (I dalis).
Vidaus tarnyba – vidaus tarnybos stažas – 3.4.1. (I dalis), priėmimas į vidaus 
tarnybą – 3.4.1. (I dalis), stojimas į vidaus tarnybą – 3.4.1. (I dalis).
Viešasis administravimas – 3.9.1. (I dalis), 1.2.3. (III dalis).
Viešasis interesas - 1. (III dalis).
Visuomenė – visuomenės dalyvavimas teritorijų planavime – 1. (III dalis), 
3.3.1. (I dalis), visuomenės teisė į informaciją – 3.2. (III dalis).
Visuomeninė organizacija – visuomeninės organizacijos teisė ginti viešąjį 
interesą – 1. (III dalis).
Viza – 3.1.1. (I dalis).
Vyriausybės atstovas – vyriausybės atstovo teisė pasisakyti – 3.8.1. (I dalis), 
vyriausybės atstovo įgaliojimai – 3.8.1. (I dalis).
Žala – žalos atlyginimas – 1.1.2. (III dalis).
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Santrumpos

AB akcinė bendrovė
ABTĮ Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
angl. angliškai
ATPK Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
b. l. bylos lapas
CK Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
CPK Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
d. diena, dalis
Dr. daktaras
EB Europos Bendrija
EBTT Europos Bendrijų Teisingumo Teismas
ES Europos Sąjunga
ETT Europos Teisingumo Teismas
EŽTK Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencija
ha hektaras
IĮ individuali įmonė
KB kooperatinė bendrovė
KET Kelių eismo taisyklės
KĮ Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas
KŠSĮ Konvencija dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, 

sudaryto tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, 
Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos 
vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo 
įgyvendinimo

kt. kiti, kita
KŪB komanditinė ūkinė bendrija
LAR Lietuvos auditorių rūmai
lot. lotyniškai
Lt litas
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Raidinė dalykinė rodyklėSantrumpos

m metras
m. metai
mėn. mėnuo
min. minutė
mln. milijonas
Nr. numeris
p. punktas, puslapis
pan. panašiai
pranc. prancūziškai
psl. puslapis
PVM pridėtinės vertės mokestis
pvz. pavyzdžiui
rink. rinkinys
SIS Šengeno informacinė sistema
str. straipsnis
t tona
t. y. tai yra
t. t. taip toliau
t. tomas
TPĮ Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
TŪB tikroji ūkinė bendrija
UAB uždaroji akcinė bendrovė
val. valanda
valst. valstybinis
VĮ valstybės įmonė
VMI Valstybinė mokesčių inspekcija
VRK Vyriausioji rinkimų komisija
VSDF Valstybinis socialinio draudimo fondas
VSDFV Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
VTEK Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
VTĮ Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
Žin. Valstybės žinios
žr. žiūrėti
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