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1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1. Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352
„Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, 34 punkte numatyto
vykdymo išlaidų skirstymo į trijų rūšių išlaidas, bendrųjų vykdymo
išlaidų normos įvedimo bei 42 punkto ir jo 2 lentelės nuostatų, kuriose
numatyti bendrųjų vykdymo išlaidų ir atlyginimo antstoliui už vykdomojo
dokumento įvykdymą dydžiai, iš jų 2 lentelės pirmu eilės numeriu
numatytos bendrosios vykdymo išlaidos ir atlyginimas antstoliui įvykdžius
daiktų perdavimą išieškotojui, atitikties Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso 583 straipsnio 1 daliai, 609 straipsnio 1 ir 2 dalims,
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui ir
1995 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių
aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai
1.2. Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio
14 d. nutarimu Nr. 129 patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybos darbo reglamento (2004 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1S-139
redakcija) 94 punkto ir 103 punkto nuostatos „Konkurencijos tarybos
nutarimus dėl įstatymų pažeidimų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdžio protokolo pasirašymo
dienos parengia ir teikia pasirašyti posėdžio pirmininkui Teisės skyriaus
valstybės tarnautojas“ atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 36 straipsnio 1 ir 2 dalims, 19 straipsnio 2 daliai ir 20 straipsnio 6
daliai
1.3. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d.
sprendimo Nr. 1-26-19 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio
(miesto) susisiekimo maršrutais bilietų kainų nustatymo ir savivaldybės
tarybos 2007 m. birželio 28 d sprendimo Nr. 1-5-23 pripažinimo netekusiu
galios“ 3.1 ir 3.2 punktų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 4 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos transporto veiklos
pagrindų įstatymo 3 straipsnio 4 punkto nuostatoms
1.4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23
d. sprendimo Nr. T2-426 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų
patvirtinimo“ atitikties Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30
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straipsnio 4 daliai, dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 10 punkto ir
1 priedo „Vietinės rinkliavos dydžiai vietinės rinkliavos mokėtojams“,
išskyrus eilutę Nr. 15, atitikties Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo
2 straipsniui, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktui, Lietuvos Respublikos atliekų
tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 11 daliai ir 32 straipsnio 1 daliai, Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3
punktui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d.
nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo
plano (2007 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1224 redakcija) 96 punktui, dėl
Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą ir tvarkymą nuostatų 28 punkto atitikties Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų
patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių
nuostatų patvirtinimo“ 2.5 punktui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 876 „Dėl Valstybės ir savivaldybių
gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį,
elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Valstybės ir savivaldybių
gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį,
elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas
tvarkos aprašo 5 punktui
1.5. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d.
sprendimo Nr. 1-731 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi
taisyklių tvirtinimo“ 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktui, dėl Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-731
patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių 3.3 punkto
atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu
Nr. 345 patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių 3.3 punktui
1.6. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d.
sprendimu Nr. T2-317 patvirtinto Palangos miesto bendrojo plano
sprendinių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui,
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2, 4.37, 4.39 straipsniams,
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 2 ir 7
punktams bei 3 straipsnio 2 daliai
1.7. Dėl Palangos miesto tarybos 1999 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 134
patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies specialiojo paminklosauginio
plano atitikties Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 8 ir
12 straipsniams, 13 straipsnio 1 daliai, 14 straipsnio 3 daliai, 23 straipsnio 1

daliai, 30 straipsnio 2 dalies 3 punktui, Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugos įstatymo 5, 14, 17 ir 18 straipsniams bei
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 11 straipsniui
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I. Administracinių teismų praktika
1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1. Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, 34 punkte
numatyto vykdymo išlaidų skirstymo į trijų rūšių išlaidas, bendrųjų
vykdymo išlaidų normos įvedimo bei 42 punkto ir jo 2 lentelės nuostatų,
kuriose numatyti bendrųjų vykdymo išlaidų ir atlyginimo antstoliui už
vykdomojo dokumento įvykdymą dydžiai, iš jų 2 lentelės pirmu eilės
numeriu numatytos bendrosios vykdymo išlaidos ir atlyginimas antstoliui
įvykdžius daiktų perdavimą išieškotojui, atitikties Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1 daliai, 609 straipsnio 1 ir
2 dalims, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6
punktui ir 1995 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai
Administracinė byla Nr. I444-1/2010
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. balandžio 12 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio, Ričardo Piličiausko (kolegijos
pirmininkas), Dainiaus Raižio, Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas) ir Skirgailės
Žalimienės,
sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovui
Virginijui Varnaičiui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą
10

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo patikslintą prašymą ištirti,
ar Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų
vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, 34 punkte numatytas vykdymo išlaidų
skirstymas į trijų rūšių išlaidas, bendrųjų vykdymo išlaidų normos įvedimas
bei 42 punkto ir jo 2 lentelės nuostatos, kuriomis numatyti bendrųjų
vykdymo išlaidų ir atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą
dydžiai, iš jų 2 lentelės pirmu eilės numeriu numatytos bendrosios vykdymo
išlaidos ir atlyginimas antstoliui įvykdžius daiktų perdavimą išieškotojui,
neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio
1 daliai, 609 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2
straipsnio 1 dalies 6 punktui ir 1995 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio
2 daliai.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas Vilniaus apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą pagal
skolininko V. D. atskirąjį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo
2007 m. gruodžio 29 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal antstolės
T. G. pareiškimą dėl vykdymo išlaidų, iš kurių – 100 Lt administravimo
išlaidos, 108,79 Lt vykdymo išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų
atlikimu, ir 120 Lt – atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento
įvykdymą, priteisimo iš skolininko.
Pareiškėjas 2008 m. balandžio 24 d. nutartimi sustabdė civilinės
bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį
teismą, prašydamas ištirti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo
instrukcijos (toliau – ir Sprendimų vykdymo instrukcija, Instrukcija) nuostatų
teisėtumą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. gegužės 12 d.
nutartimi nustatė terminą prašymo trūkumams šalinti.
Pareiškėjas 2008 m. birželio 2 d. nutartimi, šalindamas Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo nurodytus trūkumus, kreipėsi į Lietuvos
vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar nagrinėjant bylą
taikytinos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte numatytas vykdymo
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išlaidų skirstymas į trijų rūšių išlaidas, bendrųjų vykdymo išlaidų normos
įvedimas bei 42 punkto ir jo 2 lentelės nuostatos, kuriomis numatyti
bendrųjų vykdymo išlaidų ir atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento
įvykdymą dydžiai, iš jų 2 lentelės pirmu eilės numeriu numatytos bendrosios
vykdymo išlaidos ir atlyginimas antstoliui įvykdžius daiktų perdavimą
išieškotojui, neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
(toliau – ir CPK) 583 straipsnio 1 daliai, 609 straipsnio 1 ir 2 dalims,
Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – ir DK) 2 straipsnio 1 dalies 6
punktui bei 1995 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės
norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo Nr. 1-872 10 straipsnio 2 daliai.
Prašymą pareiškėjas grindžia šiais argumentais:
1. Sprendimų vykdymo instrukcijos III skyriaus 34 punkte numatytos
trijų rūšių vykdymo išlaidos, o CPK 609 straipsnio 1 dalyje nustatytos
aštuonios vykdymo išlaidų rūšys. Be to, CPK 609 straipsnio 2 dalyje
nustatyta, jog Sprendimų vykdymo instrukcijoje gali būti numatyti vykdymo
išlaidų dydžiai, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarka. Taigi Instrukcijoje
gali būti numatytas tik vykdymo išlaidų dydis, ji turi nustatyti vykdymo
proceso normų taikymo tvarką (CPK 583 str. 1 d.). Pareiškėjas daro išvadą,
kad Sprendimų vykdymo instrukcija negali nustatyti papildomų vykdymo
išlaidų rūšių, nes ji turėtų tik detalizuoti, kokios išlaidos yra priskirtinos
CPK 609 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose numatytoms vykdymo išlaidoms.
Todėl pareiškėjui abejones kelia ta aplinkybė, jog Sprendimų vykdymo
instrukcijos 34. 1 punkte yra numatytos bendrosios vykdymo išlaidos, nors
CPK normos pastarųjų išlaidų nenumato. Kadangi Sprendimų vykdymo
instrukcijoje įvedamas naujas terminas „bendrosios išlaidos“, kurio nėra
CPK, tai turi būti pateikiamas paaiškinimas, kokios išlaidos priskiriamos
bendrosioms vykdymo išlaidoms. Pareiškėjo manymu, „bendrųjų išlaidų“
sąvokos nepaaiškinimas Instrukcijoje neatitinka 1995 m. gegužės 2 d.
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos
įstatymo Nr. 1-872 10 straipsnio 2 dalies nuostatų.
2. Pareiškėjas nurodo, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 45 punkto
nuostatos, numatančios, jog išieškotojas, antstoliui pareikalavus, privalo
apmokėti visas vykdymo išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų
atlikimu, leidžia daryti išvadą, kad atlyginimas antstoliui už vykdomojo
dokumento įvykdymą yra numatytas 45 punkto 3 lentelės trečioje grafoje, o
šios lentelės antroje grafoje nurodyta, iš kokių veiksmų susideda vykdomojo
dokumento įvykdymas. Atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento
įvykdymą numatymas 42 punkto 1 lentelės ketvirtoje grafoje suteikia teisę
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pakartotinai reikalauti atlyginimo už vykdomojo dokumento įvykdymą.
Palyginus abiejų šių lentelių nuostatas, matyti, kad 45 punkto 3 lentelėje
numatytas atlyginimas už tam tikro darbo atlikimą, o 42 punkto 2 lentelės
ketvirtoje grafoje numatytas atlyginimas suteikia teisę antstoliui reikalauti
už tą patį darbą dar ir valandinio atlyginimo. Be to, tai, kad CPK nuostatos
nenumato atskiros vykdymo išlaidų rūšies, tokios kaip antstolio atlyginimas,
leidžia daryti išvadą, kad šios išlaidos yra įskaičiuojamos į sumas, numatytas
už atskirus vykdymo veiksmus. Tai, kad 42 punkto 1 ir 2 lentelėse nurodytos
kaip atlyginimas antstoliui pinigų sumos nėra atlyginimas už konkrečius
atliktus procesinius veiksmus, kelia abejonių, ar šios nuostatos neprieštarauja
CPK 609 straipsnio 1 daliai.
3. Pareiškėjo manymu, jei Instrukcijos 42 punkto 2 lentelės ketvirtoje
pastraipoje numatytas atlyginimas antstoliui už kitą darbą, negu numatytas
45 punkto trečioje pastraipoje, tai teisės aktas yra nelogiškas, nes atlyginimas
antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą turėtų būti numatytas
kurio nors vienoje lentelėje, bet ne atskiruose punktuose ir lentelėse. Todėl
Instrukcijos 42 punkto nuostatos neatitinka teisės akto turiniui keliamo
reikalavimo, kad jis būtų logiškas, bei Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6
punkte nurodyto darbo santykių teisinio reglamentavimo principo – teisingai
sumokėti už darbą.
4. Instrukcijos III skyriaus 42 punkto 2 lentelės antroje grafoje
numatytos „Bendrosios vykdymo išlaidos“ yra nauja vykdymo išlaidų rūšis,
kurios nenumato CPK 609 straipsnis. Todėl kyla abejonių ir dėl šios norminio
akto nuostatos atitikties CPK 609 straipsnio 1 daliai, remiantis analogiškais
argumentais kaip ir dėl 34 punkto atitikimo CPK 609 straipsnio 1 daliai.
II.
Rengiant bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame
teisme, gautas atsakovo Teisingumo ministerijos atsiliepimas, kuriuo iš
esmės prašoma tikrinamo norminio administracinio akto dalis pripažinti
teisėtomis.
Atsakovas nurodo, kad Lietuvos vyriausiame administraciniame
teisme yra nagrinėjamos dvi bylos (Nr. I-13/2008, I-29/2007), kuriose
prašymo dalyką, be kitų klausimų, sudaro ir prašymas įvertinti Sprendimų
vykdymo instrukcijos 34 punkto atitikimą CPK 583 straipsnio 1 daliai,
609 straipsnio 1 daliai, Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui ir
Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio
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2 daliai. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos,
patvirtintos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432
(galiojusios iki 2005 m. lapkričio 4 d.), 67 punkte buvo numatyta iš esmės
tapati vykdymo išlaidų struktūra, kaip ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje,
patvirtintoje teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352
„Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“. Sprendimų vykdymo
instrukcijos, patvirtintos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. 432, 67 punktas administracinėje byloje Nr. I7-7/2004 Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo buvo pripažintas neprieštaraujančiu
CPK 609 straipsniui. Be to, atsakovas nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas 2003 m. rugsėjo 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3870/2003, konstatavo, kad Instrukcijos 67 punkte numatytas vykdymo išlaidų
skirstymas į tris grupes yra racionalus ir neprieštarauja CPK 609 straipsnio 1
daliai.
Atsakovas atkreipia dėmesį, kad palyginus Instrukcijos 42 bei 45
punktuose įtvirtintas teisės normas, matyti, jog pagal 42 punktą numatyti
bendrųjų vykdymo išlaidų ir atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento
įvykdymą pagal sugaištas darbo valandas dydžiai, o 45 punkte numatytas
atlyginimas antstoliui už atskirus vykdymo veiksmus. Taigi šiose teisės
normose nėra nustatytos vykdymo išlaidos už tuos pačius veiksmus, kadangi
kiekviena vykdymo išlaidų rūšis išskirta remiantis racionaliu pagrindu.
Atsakovas daro išvadą, kad Instrukcijos 42 ir 45 punktuose nustatyti
vykdymo išlaidų dydžiai, įvertinus antstolio veiklos organizavimo pagrindus
bei veiklos sąlygas, nėra tapatūs. Antstolis, vykdydamas savo profesinę veiklą,
siekia naudos, atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą ir
yra ta vykdymo išlaidų rūšis, kuri užtikrina, jog vykdymo išlaidos užtikrins
ne tik faktinę antstolio veiklą, t. y. padengs išlaidas, bet ir gaus pelno. Todėl
nėra pagrindo išvadai, jog ginčijamos Instrukcijos 34 punktas ir 42 punkto ir
jo 2 lentelės normos pažeidžia Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo
tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 dalį, dėl to, kad jas sugretinus su Instrukcijos
45 punktu jos neatitinka logikos reikalavimų, keliamų teisės akto turiniui.
Atsakovo nuomone, Instrukcijos struktūra ir išsidėstymas pats savaime negali
nulemti jos turinio neteisėtumo, kadangi Instrukcija turi būti aiškinama
sistemiškai.
Atsakovas taip pat nurodo, kad Instrukcijoje nustatyti vykdymo
išlaidų dydžiai negali būti sutapatinti su antstolio atlyginimu. Antstolis
negali būti prilyginamas darbuotojui. Antstolis yra savarankiškai veikiantis
ir individualia profesine veikla užsiimantis asmuo. Antstolis nesusijęs darbo
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santykiais nei su kontora, nei su jokiu kitu juridiniu ar fiziniu asmeniu,
neveikia pagal darbo sutartį ir negali būti prilyginamas darbuotojui.
Užsiimdamas profesine veikla, antstolis siekia iš savo veiklos ne tik padengti
išlaidas, bet ir gauti pelno, kuris priklauso nuo jo veiklos efektyvumo.
Todėl, atsakovo manymu, nėra teisinio pagrindo vertinti ne darbo teisinius
santykius reglamentuojančios Instrukcijos 34 punkto, 42 straipsnio ir jo 2
lentelės atitikimą Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui (ABTĮ 111
str. 1 d.).
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija
atsiliepime iš esmės prašo tikrinamo norminio administracinio akto dalis
pripažinti teisėtomis.
Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, jog CPK 609 straipsnyje
nurodytų vykdymo išlaidų sąrašas nėra baigtinis, nes dėl objektyvių
priežasčių (antstolių ir vykdomų dokumentų įvairovės, jų vykdymo
specifikos, patiriamų išlaidų įvairovės ir kt.) neįmanoma pateikti išsamaus
ir viską apimančio vykdymo išlaidų sąrašo. Todėl Instrukcijos 34 punkte
vykdymo išlaidos yra skirstomos ne pagal konkrečias rūšis, o atsižvelgiant į
jų pobūdį, t. y. ar jos yra nuolatinės ar kintamos. CPK 609 straipsnio 1 dalies
1–7 punktuose nurodytas konkrečias vykdymo išlaidas taip pat galima
atitinkamai priskirti vienai iš 34 punkte nurodytų vykdymo išlaidų kategorijų,
kaip ir kitas CPK 609 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytas vykdymo
išlaidas. Be to, CPK 609 straipsnio 2 dalyje yra reglamentuota, kad vykdymo
išlaidų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką nustato instrukcija. CPK
609 straipsnio 1 dalyje nurodytos vykdymo išlaidos Instrukcijos 34 punkte
skirstomos ne pagal rūšis, o pagal jų pobūdį, todėl Finansų ministerija mano,
kad Instrukcijos 34 punktas neprieštarauja CPK 583 straipsnio 1 daliai,
609 straipsnio 1 ir 2 dalims bei Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės
norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo taip pat nurodo, kad antstoliui,
vykdančiam konkretų vykdomąjį dokumentą, yra sumokamos bendrosios
vykdymo išlaidos ir atlyginimas už vykdomojo dokumento įvykdymą. Tačiau
į bendrąsias vykdymo išlaidas ir atlyginimą už vykdomojo dokumento
įvykdymą nėra įtrauktos vykdymo išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo
veiksmų atlikimu. Kadangi antstolis, vykdydamas vykdomąjį dokumentą,
atlieka tam tikrus veiksmus ir tai susiję su jo išteklių naudojimu, o ne vien
su darbu, todėl vykdymo išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų
atlikimu, yra nustatomos Instrukcijos 45 punkto 3 lentelėje ir 48 punkte.
Finansų ministerija atkreipia dėmesį į tai, kad yra neįmanoma tiksliai
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nustatyti, kiek ir kokių atskirų vykdymo veiksmų prireiks antstoliui atlikti,
todėl yra logiška, kad Instrukcijos 45 punkto 3 lentelėje yra nurodomas
konkretus veiksmas ir atlyginimas už jį. Tik tokiu būdu įmanoma pagrįstai ir
logiškai paskaičiuoti antstolio išlaidas atliekant atskirus vykdymo veiksmus.
Todėl Finansų ministerija mano, kad Instrukcijos 34 punktas ir 42 punkto
2 lentelės nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso 583 straipsnio 1 daliai, 609 straipsnio 1 ir 2 dalims bei Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo
10 straipsnio 2 daliai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo taip pat nurodo, kad antstolis,
vykdydamas savo funkcijas, nėra darbo teisiniuose santykiuose su jokiais
asmenimis ir nedirba pagal darbo sutartis, todėl negali būti laikomas
darbuotoju, kuris gauna atlyginimą. Todėl Instrukcijos 34 punktas ir 42
punkto 2 lentelės nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos darbo
kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui.
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:

III.

Dėl norminio teisės akto teisėtumo tyrimo apimties
Pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 2 d. rugsėjo 19 d.
patikslintos nutarties rezoliucinėje dalyje prašymas ištirti norminio teisės akto
teisėtumą suformuluotas apibendrintai. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo prašoma patikrinti, ar Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu
Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, 34 punkte
numatytas vykdymo išlaidų skirstymas į trijų rūšių išlaidas, bendrųjų
vykdymo išlaidų normos įvedimas bei 42 punkto ir jo 2 lentelės nuostatos,
kuriomis numatyti bendrųjų vykdymo išlaidų ir atlyginimo antstoliui
už vykdomojo dokumento įvykdymą dydžiai, iš jų 2 lentelės pirmu eilės
numeriu numatytos bendrosios vykdymo išlaidos ir atlyginimas antstoliui
įvykdžius daiktų perdavimą išieškotojui, neprieštarauja Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1 daliai, 609 straipsnio 1 ir 2 dalims,
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui ir
1995 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių
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aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai.
Tačiau iš pareiškėjo išdėstytų argumentų matyti, kad pareiškėjo
prašymo ištirti norminio teisės akto teisėtumą apimtis yra siauresnė.
Pareiškėjas nepateikė argumentų dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos
34 punkto atitikties Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui, dėl
Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto ta apimtimi, kuria nustatytas
vykdymo išlaidų suskirstymas į trijų rūšių išlaidas, atitikties Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo
10 straipsnio 2 daliai bei dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos 42 punkto
ir jo 2 lentelės nuostatų atitikties CPK 583 straipsnio 1 daliai bei CPK 609
straipsnio 2 daliai. Todėl iš pareiškėjo prašymo argumentų nustatyta, kad
Vilniaus apygardos teismui kilo abejonių:
1. Ar Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d.
įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte
numatytas bendrųjų vykdymo išlaidų normos įvedimas neprieštarauja
CPK 609 straipsnio 1 ir 2 daliai, CPK 583 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo
10 straipsnio 2 daliai.
2. Ar Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d.
įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte
numatytas vykdymo išlaidų suskirstymas į trijų rūšių išlaidas neprieštarauja
CPK 609 straipsnio 1 ir 2 daliai ir CPK 583 straipsnio 1 daliai.
3. Ar Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d.
įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 42 punkto
ir jo 2 lentelės nuostatos, kuriomis numatyti bendrųjų vykdymo išlaidų ir
atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydžiai, iš jų 2
lentelės pirmu eilės numeriu numatytos bendrosios vykdymo išlaidos ir
atlyginimas antstoliui įvykdžius daiktų perdavimą išieškotojui, neprieštarauja
CPK 609 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės
norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai bei Darbo
kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui.
Todėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų
kolegija nagrinėjamoje byloje Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto ir
42 punkto ir jo 2 lentelės nuostatų atitiktį pareiškėjo nurodytoms įstatymų
nuostatoms tirs pirmiau minėta pareiškėjui faktiškai kilusių abejonių
apimtimi.
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IV.
Dėl Instrukcijos 34 punkte numatyto bendrųjų vykdymo išlaidų įvedimo
atitikties CPK 609 straipsnio 1 daliai, 583 straipsnio 1 daliai bei Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10
straipsnio 2 daliai
Administracinių bylų teisenos įstatymo 111 straipsnio 2 dalies 2
punktas nustato, kad teismas atmeta prašymą ištirti norminio administracinio
akto teisėtumą, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl
ginčijamo norminio administracinio akto. Jei toks prašymas buvo priimtas,
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi teisę nutraukti norminę
administracinę bylą (visą ar jos dalį) (ABTĮ 114 str. 1 d., 101 str. 2 p.).
Vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 20 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos sprendimu administracinėje byloje Nr. I-4/2009 buvo
pripažinta, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d.
įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punktas
ta apimtimi, kuria numatytos bendrosios vykdymo išlaidos ir jų išieškojimas
iš skolininko, neprieštarauja CPK 609 straipsnio 1 daliai ir 583 straipsnio 1
daliai, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo
tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos darbo kodekso
2 straipsnio 1 dalies 6 punktui.
Atsižvelgdama į tai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad byla dalyje dėl pareiškėjo prašymo
ištirti, ar Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte numatytas bendrųjų
vykdymo išlaidų normos įvedimas neprieštarauja CPK 583 straipsnio 1 daliai,
609 straipsnio 1 daliai bei Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės
norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai, nutrauktina.
V.
Dėl Instrukcijos 34 punkte numatyto vykdymo išlaidų skirstymo į
trijų rūšių išlaidas bei bendrųjų vykdymo išlaidų įvedimo atitikties CPK 609
straipsnio 2 daliai
Civilinio proceso kodekso 609 straipsnio (2002 m. vasario 28 d.
įstatymo Nr. IX-743 redakcija) 2 dalis nustato: „Vykdymo išlaidų dydį,
18

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką nustato Sprendimų vykdymo
instrukcija.“
CPK 609 straipsnio 2 dalis nustato įpareigojimą teisėkūros subjektams
parengti Sprendimų vykdymo instrukciją, kuri nustatytų vykdymo išlaidų
dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką. Ši įstatymo formuluotė
nereglamentuoja vykdymo išlaidų rūšių ar kitų su vykdymo išlaidomis
susijusių klausimų. Kadangi CPK 609 straipsnio 2 dalis ir Sprendimų
vykdymo instrukcijos 34 punktas reglamentuoja skirtingus klausimus,
prieštaravimo tarp šių teisės normų nėra.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punktas ta apimtimi,
kiek jame numatytas vykdymo išlaidų skirstymas į trijų rūšių išlaidas bei
bendrųjų vykdymo išlaidų įvedimas, neprieštarauja CPK 609 straipsnio 2
daliai.
VI.
Dėl Instrukcijos 34 punkte numatyto vykdymo išlaidų skirstymo į trijų
rūšių išlaidas atitikties CPK 609 straipsnio 1 daliai
1. Civilinio proceso kodekso 609 straipsnis (2002 m. vasario 28 d.
įstatymo Nr. IX-743 redakcija) nustato:
„1. Vykdymo išlaidas sudaro:
1) išlaidos, susijusios su turto apžiūra, areštu, įkainojimu, pervežimu,
saugojimu ir realizavimu;
2) atlyginimas ekspertams, vertėjams ir kitiems asmenims,
dalyvaujantiems vykdymo procese;
3) ryšių išlaidos;
4) skolininko, jo turto arba vaiko paieškos išlaidos;
5) antstolio kelionės ir komandiruotės išlaidos;
6) išlaidos skelbimams visuomenės informavimo priemonėse, internete;
7) išlaidos, susijusios su kuratoriaus paskyrimu;
8) kitos su sprendimų vykdymu susijusios ar šio Kodekso nustatyta
tvarka atliekamų veiksmų atlikimo išlaidos.
2. Vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką nustato
Sprendimų vykdymo instrukcija.“
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu
Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punktas nustato:
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„34. Vykdymo išlaidos skirstomos į:
34.1. bendrąsias vykdymo išlaidas;
34.2. vykdymo išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu.
Išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra mažesnė nei 10 litų, šios
vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) bei transporto išlaidos neskaičiuojamos,
o išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 10 iki 50 litų, šiame
punkte nurodytos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) bei transporto išlaidos
negali viršyti 20 litų, o nuo 50 iki 200 litų – negali viršyti 50 litų;
34.3. atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies)
įvykdymą.“
Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausiojo administracinio teismo
2009 m. kovo 20 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimu administracinėje
byloje Nr. I-4/2009 buvo pripažinta, kad Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų
vykdymo instrukcijos 34 punktas ta apimtimi, kuria numatytos bendrosios
vykdymo išlaidos ir jų išieškojimas iš skolininko, neprieštarauja CPK 609
straipsnio 1 daliai ir 583 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos įstatymų
ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai,
šioje byloje išplėstinė teisėjų kolegija, nagrinėdama klausimą dėl Instrukcijos
34 punkte numatyto vykdymo išlaidų skirstymo į trijų rūšių išlaidas atitikties
prieš tai paminėtoms teisės aktų normoms, toliau tirs, ar joms neprieštarauja
Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punktas ta apimtimi, kuria numatytas
vykdymo išlaidų, susijusių su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, ir
atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą
išskyrimas.
CPK 609 straipsnio 1 dalies 1–7 punktai pateikia konkrečias vykdymo
išlaidų rūšis. Šių išlaidų rūšių sąrašas nėra baigtinis, nes CPK 609 straipsnio 1
dalies 8 punkte nurodyta, kad vykdymo išlaidas sudaro „kitos su sprendimų
vykdymu susijusios ar šio Kodekso nustatyta tvarka atliekamų veiksmų
atlikimo išlaidos“. Šioje formuluotėje įstatymų leidėjo pavartota disjunkcija
„ar“ leidžia vykdymo išlaidomis pripažinti dvi išlaidų, neįvardytų CPK
609 straipsnio 1–7 punktuose, grupes: (1) kitas su sprendimų vykdymu
susijusias išlaidas; (2) kitas CPK nustatyta tvarka atliekamų konkrečių
vykdymo veiksmų atlikimo išlaidas. Todėl siekiant išsiaiškinti, ar Sprendimų
vykdymo instrukcijos 34 punktu nustatytas teisinis reguliavimas, kuriuo
nustatytas vykdymo išlaidų skirstymas į trijų rūšių išlaidas, neprieštarauja
CPK 609 straipsnio 1 daliai, būtina nustatyti, kad šiomis išlaidų rūšimis arba
padengiami konkretūs vykdymo veiksmai, arba jos kitaip yra susijusios su
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sprendimų vykdymu. Prieštaravimas tarp Sprendimų vykdymo instrukcijos
34 punkte įvardytų vykdymo išlaidų rūšių ir CPK 609 straipsnio 1 dalies būtų
nustatytas, jeigu būtų konstatuota, kad Sprendimų vykdymo instrukcija prie
vykdymo išlaidų priskiria išlaidas, kurių CPK neleidžia priskirti vykdymo
išlaidoms (išlaidas, nesusijusias su sprendimų vykdymu arba išlaidas ne už
konkrečius CPK nustatyta tvarka atliekamus vykdymo veiksmus), arba
nepriskiria vykdymo išlaidoms išlaidų, kurias CPK pripažįsta vykdymo
išlaidomis.
Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto 2 papunktis išskiria
vykdymo išlaidų grupę - išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų
atlikimu. Nustato, kad išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra mažesnė
nei 10 litų, šios vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) bei transporto išlaidos
neskaičiuojamos. Taip pat numato vykdymo išlaidų ir pašto (kurjerių)
bei transporto išlaidų maksimalius dydžius (išieškojimuose, kuriuose
išieškotina suma yra nuo 10 iki 50 litų – negali viršyti 20 litų, o nuo 50 iki
200 litų – negali viršyti 50 litų). Instrukcijos 3-oje lentelėje yra nustatytos
sumos, kurios turi būti sumokamos už konkretaus vykdymo veiksmo
atlikimą. Išlaidų, susijusių su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, išskyrimas
Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto 2 papunktyje atitinka CPK
609 straipsnio 1−7 punktuose įstatymų leidėjo pasirinktą konstrukciją,
išvardytas išlaidų už konkrečius vykdymo veiksmus rūšis, taip pat atitinka
CPK 609 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytą kitų išlaidų už CPK nustatyta
tvarka atliekamus vykdymo veiksmus priskyrimą vykdymo išlaidoms. Todėl
vykdymo išlaidų, susijusių su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, numatymas
Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto 2 papunktyje neprieštarauja
CPK 609 straipsnio 1 daliai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2009 m. kovo 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-4/2009 m.,
procesinio sprendimo kategorija 17.1).
Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto 3 papunktis išskiria
vykdymo išlaidų grupę – atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento
(jo dalies) įvykdymą. Vykdomieji dokumentai yra numatyti CPK 587
straipsnyje. CPK 609 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vykdymo išlaidų
dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką nustato Sprendimų vykdymo
instrukcija. Ginčijamo norminio akto 2-oje lentelėje yra numatyti atlyginimo
antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydžiai pagal vykdomųjų
dokumentų kategorijas. Minėta, kad CPK 609 straipsnio 8 punktas leidžia
prie sprendimų vykdymo išlaidų priskirti kitas su sprendimų vykdymu
susijusias išlaidas arba kitas CPK nustatyta tvarka atliekamų konkrečių
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vykdymo veiksmų atlikimo išlaidas. Atlyginimas antstoliui nekompensuoja
CPK nustatyta tvarka atliekamų vykdymo veiksmų atlikimo išlaidų, nes
šios išlaidos kompensuojamos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.2.
punkte ir iš dalies 34.1. punkte numatytomis išlaidomis. Tačiau Vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinei teisėjų kolegijai nekyla abejonių, kad
atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą
išskyrimas ir nustatymas kitokiu būdu yra susijęs su sprendimų vykdymu.
Sprendimų vykdymo instrukcijoje pasirinktas teisinio reguliavimo modelis ir
vykdymo išlaidų grupavimas, atskirai išskiriant atlyginimą antstoliui „sėkmės
mokesčio“ forma, o ne šį atlyginimą įtraukiant ir „paslepiant“ tarp vykdymo
išlaidų, susijusių su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, skatina antstolius
siekti vykdomojo dokumento realaus įvykdymo. Tuo remiantis darytina
išvada, kad vykdymo išlaidų grupės – atlyginimo antstoliui už vykdomojo
dokumento (jo dalies) įvykdymą – išskyrimas Sprendimo vykdymo
Instrukcijos 34 punkto 3 papunktyje atitinka CPK 609 straipsnio 1 dalies 8
punkte nurodytą kitų išlaidų, susijusių su sprendimų vykdymu, sampratą.
Todėl Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto 3 papunktis neprieštarauja
CPK 609 straipsnio 1 daliai.
Vien tai, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte vykdymo
išlaidos suskirstytos į tris grupes: bendrąsias vykdymo išlaidas, vykdymo
išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu ir atlyginimą
antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą, o CPK 609
straipsnio 1 dalyje toks suskirstymas tiesiogiai neįvardytas, nėra pakankamas
pagrindas teigti, kad tarp CPK 609 straipsnio 1 dalies ir Sprendimų
vykdymo instrukcijos 34 punkto yra prieštaravimas. Visos Sprendimų
vykdymo instrukcijos 34 punkte nurodytos vykdymo išlaidų rūšys skirtos
arba konkretiems vykdymo veiksmams padengti, arba yra kitaip susijusios
su sprendimų vykdymu, o išlaidos, nesusijusios su sprendimų vykdymu,
vykdymo išlaidoms nėra priskirtos. Vien šių išlaidų grupavimas pagal
skirtingus kriterijus, nei aukštesnės teisinės galios akte, nepagrindžia
prieštaravimo tarp Sprendimų vykdymo Instrukcijos 34 punkto ir CPK
609 straipsnio 1 dalies nuostatų (Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2009 m. kovo 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-4/2009,
procesinio sprendimo kategorija 17.1).
Remdamasi
išdėstytais
argumentais,
Lietuvos
vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad
Instrukcijos 34 punkte numatytas vykdymo išlaidų skirstymas į trijų rūšių
išlaidas neprieštarauja CPK 609 straipsnio 1 daliai.
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VI.
Dėl Instrukcijos 34 punkte numatyto vykdymo išlaidų skirstymo į trijų
rūšių išlaidas atitikties CPK 583 straipsnio 1 daliai
Civilinio proceso kodekso 583 straipsnio „Vykdymo proceso teisinis
reglamentavimas“ (2002 m. vasario 28 d. įstatymo Nr. IX-743 redakcija) 1
dalyje nustatyta: „Šio Kodekso VI dalyje nustatyto vykdymo proceso normų
taikymo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija. Šią instrukciją
tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija“.
Nors pareiškėjas prašo ištirti, ar Sprendimų vykdymo instrukcijos
34 punkte numatytas vykdymo išlaidų skirstymas į trijų rūšių išlaidas
neprieštarauja CPK 583 straipsnio 1 daliai, tačiau iš nutarties motyvų matyti,
jog pareiškėjui abejonių sukėlė Instrukcijos 34 punkto atitiktis CPK 583
straipsnio 1 dalies 1 sakiniui: „Šio Kodekso VI dalyje nustatyto vykdymo
proceso normų taikymo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija“.
CPK 583 straipsnio 1 dalies 1 sakinys nustato įpareigojimą teisėkūros
subjektams parengti Sprendimų vykdymo instrukciją, kuri nustatytų
vykdymo proceso normų taikymo tvarką. Ši įstatymo formuluotė
nereglamentuoja vykdymo išlaidų rūšių ar kitų su vykdymo išlaidomis
susijusių klausimų. Kadangi CPK 583 straipsnio 1 dalies 1 sakinys ir
Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punktas reglamentuoja skirtingus
klausimus, prieštaravimo tarp šių teisės normų nėra (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2009 m. kovo 20 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. I-4/2009, procesinio sprendimo kategorija 17.1).
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte numatytas
vykdymo išlaidų skirstymas į trijų rūšių išlaidas neprieštarauja CPK 583
straipsnio 1 daliai.
VII.
Dėl Instrukcijos 42 punkto ir jo 2 lentelės nuostatų, kuriomis numatyti
bendrųjų vykdymo išlaidų ir atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento
įvykdymą dydžiai, iš jų 2 lentelės pirmu eilės numeriu numatytos bendrosios
vykdymo išlaidos ir atlyginimas antstoliui įvykdžius daiktų perdavimą
išieškotojui, atitikties CPK 609 straipsnio 1 daliai
23

I. Administracinių teismų praktika

Abejones dėl Instrukcijos 42 punkto ir jo 2 lentelės nuostatų, kuriomis
numatyti bendrųjų vykdymo išlaidų ir atlyginimo antstoliui už vykdomojo
dokumento įvykdymą dydžiai, iš jų 2 lentelės pirmu eilės numeriu numatytos
bendrosios vykdymo išlaidos ir atlyginimas antstoliui įvykdžius daiktų
perdavimą išieškotojui, atitikties CPK 609 straipsnio 1 daliai, pareiškėjas
grindžia tuo, kad Instrukcijos III skyriaus 42 punkto 2 lentelės antroje
grafoje numatytos „Bendrosios vykdymo išlaidos“ yra nauja vykdymo išlaidų
rūšis, kurios nenumato CPK 609 straipsnis. Pareiškėjas taip pat nurodo,
kad atlikus atskirą procesinį veiksmą, antstolio darbas turi būti apmokėtas,
tačiau tai, kad CPK nuostatos nenumato atskiros vykdymo išlaidų rūšies,
tokios kaip antstolio atlyginimas, leidžia daryti išvadą, kad šios išlaidos yra
įskaičiuojamos į sumas, numatytas už atskirus vykdymo veiksmus. Pareiškėjo
nuomone, tai, kad Instrukcijos 42 punkto 2 lentelėje nurodytos kaip
atlyginimas antstoliui pinigų sumos nėra atlyginimas už konkrečius atliktus
procesinius veiksmus, kelia abejonių, ar šios nuostatos neprieštarauja CPK
609 straipsnio 1 daliai.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų
kolegija konstatuoja, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2009 m. kovo 20 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimu administracinėje
byloje Nr. I-4/2009 bendrosios vykdymo išlaidos buvo pripažintos kitomis
su sprendimų vykdymu susijusiomis išlaidomis, kurias numato CPK 609
straipsnio 1 dalies 8 punktas, ir konstatuota, kad bendrųjų vykdymo išlaidų
išskyrimas Sprendimų vykdymo instrukcijoje atitinka CPK 609 straipsnio 1
dalies 8 punktą (kitos su sprendimų vykdymu susijusios išlaidos).
Dėl pareiškėjo teiginio, kad antstolio atlyginimas yra įskaičiuojamas į
sumas, numatytas už atskirus vykdymo veiksmus, išplėstinė teisėjų kolegija
primena, kad Vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 20 d.
išplėstinės teisėjų kolegijos sprendime administracinėje byloje Nr. I-4/2009
jau buvo konstatuota, jog Sprendimų vykdymo instrukcijoje yra pasirinktas
teisinio reguliavimo modelis ir vykdymo išlaidų grupavimas, atskirai
išskiriant atlyginimą antstoliui „sėkmės mokesčio“ forma, o ne šį atlyginimą
įtraukiant ir „paslepiant“ tarp vykdymo išlaidų, susijusių su atskirų vykdymo
veiksmų atlikimu. Minimame sprendime taip pat konstatuota, kad vykdymo
išlaidų grupės – atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies)
įvykdymą – išskyrimas Sprendimo vykdymo Instrukcijos 34 punkto 3
papunktyje atitinka CPK 609 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytą kitų
išlaidų, susijusių su sprendimų vykdymu, sampratą. Išplėstinė teisėjų
kolegija taip pat pažymi, kad išlaidų už atskirus vykdymo veiksmus rūšis
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yra kompensacinio pobūdžio, o atlyginimas antstoliui yra atlyginamojo
pobūdžio.
Remdamasi išdėstytais argumentais, Vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad Instrukcijos 42 punkto
ir jo 2 lentelės nuostatos, kuriomis numatyti bendrųjų vykdymo išlaidų ir
atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydžiai, iš jų 2
lentelės pirmu eilės numeriu numatytos bendrosios vykdymo išlaidos ir
atlyginimas antstoliui įvykdžius daiktų perdavimą išieškotojui, neprieštarauja
CPK 609 straipsnio 1 daliai.
VIII.
Dėl Instrukcijos 42 punkto ir jo 2 lentelės nuostatų, kuriomis numatyti
bendrųjų vykdymo išlaidų ir atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento
įvykdymą dydžiai, iš jų 2 lentelės pirmu eilės numeriu numatytos bendrosios
vykdymo išlaidos ir atlyginimas antstoliui įvykdžius daiktų perdavimą
išieškotojui, atitikties Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui
Pareiškėjas kelia abejonę, kad atlyginimo antstoliui už vykdomojo
dokumento įvykdymą numatymas Instrukcijos 42 punkto 1 lentelės
ketvirtoje grafoje suteikia teisę antstoliui pakartotinai reikalauti atlyginimo
už vykdomojo dokumento įvykdymą, o tai neatitinka Darbo kodekso 2
straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyto darbo santykių teisinio reglamentavimo
principo – teisingai sumokėti už darbą.
Vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 20 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos sprendime administracinėje byloje Nr. I-4/2009 jau buvo
konstatuota, kad Lietuvos Respublikos darbo kodeksas reglamentuoja darbo
santykius, susijusius su Darbo kodekse ir kituose norminiuose teisės aktuose
nustatytų darbo teisių ir pareigų įgyvendinimu ir gynyba (DK 1 str. 1 d.).
Darbo teisinių santykių subjektai yra darbuotojas (DK 15 str.) ir darbdavys
(DK 16 str.). Darbuotoju laikytinas fizinis asmuo, turintis darbinį teisnumą ir
veiksnumą bei dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą (DK 15 str.). Nors
antstolius skiria ir atleidžia teisingumo ministras (Antstolių įstatymo 8 str. 1
d.), nei jų, nei antstolio ir vykdymo proceso dalyvių nesieja darbo teisiniai
santykiai. Antstoliai yra nepriklausomi nuo vykdymo proceso dalyvių, juos
su vykdymo proceso dalyviais sieja ne paklusimas nustatytai darbo tvarkai
(DK 93 str.), o kooperavimosi, demokratiškumo ir kiti principai (Antstolių
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įstatymo 3 str. 1 d.). Antstolis negali būti pripažintas darbuotoju, jo veikla
yra reglamentuota specialaus Antstolių įstatymo, Civilinio proceso kodekso,
Sprendimų vykdymo instrukcijos, o ne Darbo kodekso nuostatomis.
Kadangi antstolio veikla vykdant sprendimus nepatenka į Darbo kodekso
reglamentavimo sritį, jo santykiams su vykdymo proceso dalyviais Darbo
kodekso nuostatos, reglamentuojančios apmokėjimo už darbą principus,
netaikytinos.
Remdamasi išdėstytais argumentais, Vyriausiojo administracinio teismo
išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos
42 punkto ir jo 2 lentelės nuostatos, kuriomis numatyti bendrųjų vykdymo
išlaidų ir atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydžiai,
iš jų 2 lentelės pirmu eilės numeriu numatytos bendrosios vykdymo
išlaidos ir atlyginimas antstoliui įvykdžius daiktų perdavimą išieškotojui,
neprieštarauja Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui.
IX.
Dėl Instrukcijos 42 punkto ir jo 2 lentelės nuostatų, kuriomis numatyti
bendrųjų vykdymo išlaidų ir atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento
įvykdymą dydžiai, iš jų 2 lentelės pirmu eilės numeriu numatytos bendrosios
vykdymo išlaidos ir atlyginimas antstoliui įvykdžius daiktų perdavimą
išieškotojui, atitikties Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų
rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo
tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 dalis nustato: „Teisės akto turinys turi būti
logiškas, glaustas ir aiškus“. Minėta teisės norma reikalauja iš teisėkūros
subjektų teisės aktuose vartoti aiškias, tarpusavyje neprieštaraujančias
formuluotes. Imperatyvus įstatymų leidėjo reikalavimas teisės aktuose
vartoti aiškias ir logiškas formuluotes be kita ko reiškia, kad jos turi būti
tikslios bei nuoseklios. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija taip pat pabrėžia, kad teisės akto turinio aiškumas suponuoja ne
vien reikalavimą, jog būtų aiškios žodinės teisės akto formuluotės, bet
ir reikalavimą, kad remiantis teisės akto turiniu būtų aiškus nurodymas
teisinio santykio dalyviams elgtis vienu ar kitu būdu. Aiškumo reikalavimas
nereiškia draudimo teisės aktuose taikyti dispozityvų teisinio reguliavimo
metodą, tačiau viešojoje teisėje normos, tiesiogiai lemiančios asmenų teises ir
pareigas, turi būti itin tikslios ir nepalikti vietos dviprasmiam interpretavimui
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(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 20 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. I-4/2009, procesinio sprendimo kategorija 17.1).
Iš pareiškėjo argumentų matyti, kad pareiškėjas įžvelgia teisės akto
nelogiškumą tame, kad Instrukcijos 45 punkto 3 lentelėje yra numatytas
atlyginimas už tam tikro darbo atlikimą, o Instrukcijos 42 punkto 2 lentelės
4 grafoje numatytas atlyginimas suteikia teisę antstoliui reikalauti už ta patį
darbą dar ir valandinio atlyginimo. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad tuo
atveju, jei Instrukcijos 42 punkto 2 lentelės ketvirtoje grafoje yra numatytas
atlyginimas antstoliui už kitą darbą, negu numatytas 45 punkto trečioje
grafoje, šis norminis teisės aktas nėra logiškas, nes atlyginimas antstoliui už
vykdomojo dokumento įvykdymą turėtų būti numatytas kurioje nors vienoje
lentelėje, bet ne atskiruose punktuose ir lentelėse.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
pažymi, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 42 punkto 2 lentelės 4 grafa
ir 45 punkto 3 lentelės 3 grafa yra pavadintos vienodai, t. y. „Atlyginimas
antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą“, tačiau tai nereiškia,
jog nagrinėjamo norminio teisės akto turinys šiuo aspektu nustato
atlyginimą už tą patį darbą ir todėl yra nelogiškas. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad sistemiškai
įvertinus Instrukciją, yra matyti, kad Instrukcijos 45 punkto 3 lentelėje yra
numatytos sumos, mokėtinos antstoliui už atskirus vykdymo veiksmus
(kompensacinis vykdymo išlaidų vaidmuo), o Instrukcijos 42 punkto 2
lentelės 4 grafoje numatytas atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento
įvykdymą dydis, kuris nustatomas atsižvelgiant į vykdomojo dokumento
kategoriją (atlygintinumo vaidmuo). Tai yra dvi atskiros vykdymo išlaidų
rūšys, kurias aiškiai išskiria Instrukcijos 34 punkto 2 ir 3 papunkčiai. Kaip
jau minėta, Sprendimų vykdymo instrukcijoje yra pasirinktas teisinio
reguliavimo modelis ir vykdymo išlaidų grupavimas, atskirai išskiriant
atlyginimą antstoliui „sėkmės mokesčio“ forma, o ne šį atlyginimą įtraukiant
ir „paslepiant“ tarp vykdymo išlaidų, susijusių su atskirų vykdymo veiksmų
atlikimu. Šių rūšių išlaidų išskyrimas taip pat neprieštarauja CPK 609
straipsnio 1 daliai. Dėl pareiškėjo argumento, kad atlyginimas antstoliui
už vykdomojo dokumento įvykdymą turėtų būti numatytas kurioje nors
vienoje lentelėje, bet ne atskiruose punktuose ir lentelėse, išplėstinė teisėjų
kolegija pažymi, kad Sprendimų vykdymo instrukcija yra sisteminis teisės
aktas. Todėl jo turinys turi būti aiškinamas sistemiškai. Ne visi teisės normos
elementai privalo būti išdėstyti viename norminio teisės akto straipsnyje
ar punkte, o gali atsispindėti ir kitose norminio akto sudedamosiose dalyse
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(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 20 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. I-4/2009, procesinio sprendimo kategorija 17.1).
Remdamasi šiais argumentais, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad Instrukcijos 42 punkto
ir jo 2 lentelės nuostatos, kuriomis numatyti bendrųjų vykdymo išlaidų ir
atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydžiai, iš jų 2
lentelės pirmu eilės numeriu numatytos bendrosios vykdymo išlaidos ir
atlyginimas antstoliui įvykdžius daiktų perdavimą išieškotojui, neprieštarauja
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos
įstatymo 10 straipsnio 2 daliai.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 101 straipsnio 2 punktu, 111 straipsnio 2 dalies 2 punktu,
114 straipsnio 1 dalimi ir 115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
nusprendžia:
nutraukti norminės administracinės bylos dalį dėl pareiškėjo prašymo
ištirti, ar Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d.
įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte
numatytas bendrųjų vykdymo išlaidų normos įvedimas neprieštarauja
CPK 583 straipsnio 1 daliai, 609 straipsnio 1 daliai bei Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio
2 daliai.
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo
instrukcijos 34 punkte numatytas bendrųjų vykdymo išlaidų normos
įvedimas neprieštarauja CPK 609 straipsnio 2 daliai.
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo
instrukcijos 34 punkte numatytas vykdymo išlaidų skirstymas į trijų rūšių
išlaidas neprieštarauja CPK 583 straipsnio 1 daliai bei CPK 609 straipsnio
1 ir 2 daliai.
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo
instrukcijos 42 punkto ir jo 2 lentelės nuostatos, kuriomis numatyti bendrųjų
vykdymo išlaidų ir atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą
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dydžiai, iš jų 2 lentelės pirmu eilės numeriu numatytos bendrosios vykdymo
išlaidos ir atlyginimas antstoliui įvykdžius daiktų perdavimą išieškotojui,
neprieštarauja CPK 609 straipsnio 1 daliai, Darbo kodekso 2 straipsnio 1
dalies 6 punktui bei Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių
aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai.
Sprendimas neskundžiamas.

1.2. Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio 14 d.
nutarimu Nr. 129 patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
darbo reglamento (2004 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1S-139 redakcija)
94 punkto ir 103 punkto nuostatos „Konkurencijos tarybos nutarimus dėl
įstatymų pažeidimų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Konkurencijos
tarybos bylų nagrinėjimo posėdžio protokolo pasirašymo dienos
parengia ir teikia pasirašyti posėdžio pirmininkui Teisės skyriaus valstybės
tarnautojas“ atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 36
straipsnio 1 ir 2 dalims, 19 straipsnio 2 daliai ir 20 straipsnio 6 daliai
Administracinė byla Nr. I444-4/2010
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. gegužės 10 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Romano Klišausko (kolegijos
pirmininkas) ir Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovui
Elonui Šatui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą
pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti,
ar Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio 14 d.
nutarimu Nr. 129 patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
darbo reglamento (2004 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1S-139 redakcija)
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94 punktas ir 103 punkto nuostata „Konkurencijos tarybos nutarimus dėl
įstatymų pažeidimų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Konkurencijos
tarybos bylų nagrinėjimo posėdžio protokolo pasirašymo dienos parengia ir
teikia pasirašyti posėdžio pirmininkui Teisės skyriaus valstybės tarnautojas“
neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1
ir 2 dalims, 19 straipsnio 2 daliai ir 20 straipsnio 6 daliai.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracinę
bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „JCDecaux Lietuva“ skundą
atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai (toliau – ir
Konkurencijos taryba) dėl Konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 12 d.
nutarimo Nr. 2S-12 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2007 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. 1-1528 „Dėl pritarimo Vilniaus
miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ sutarčiai ir susitarimui
dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m., reklamavimo ant lauko
reklamos įrenginių užsienio šalyse“ 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“ panaikinimo.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 19 d.
nutartimi sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos
Respublikos konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 129
patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento
(2004 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1S-139 redakcija) (toliau – ir Darbo
reglamentas) 94 punktas, numatantis, kad „posėdžio pirmininkas nutarimo
rezoliucinę dalį paskelbia tuojau pat po jo priėmimo. Šalys informuojamos,
kad joms bus įteiktas motyvuotas tarybos nutarimas“ ir 103 punkto nuostata
„Konkurencijos tarybos nutarimus dėl įstatymų pažeidimų ne vėliau kaip
per 5 darbo dienas nuo Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdžio
protokolo pasirašymo dienos parengia ir teikia pasirašyti posėdžio pirmininkui
Teisės skyriaus valstybės tarnautojas“ neprieštarauja Konkurencijos įstatymo
36 straipsnio 1 ir 2 dalims, 19 straipsnio 2 daliai ir 20 straipsnio 6 daliai.
Teismas nurodė, kad Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje
numatyta, jog Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi bylą, turi teisę priimti
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nutarimą, ir išvardytos galimos nutarimų rūšys. To paties straipsnio 2 dalyje
įtvirtinta, kas sudaro priimamo nutarimo turinį: Konkurencijos įstatymo
pažeidimo aplinkybės, pažeidėjo kaltės įrodymai, pažeidėjo, pareiškėjo bei
kitų asmenų paaiškinimai, pateikti Konkurencijos tarybai, bei jų įvertinimas,
priimamo nutarimo motyvai ir teisinis pagrindas. Konkurencijos įstatymo 26
straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad <...> nutarimai priimami balsų dauguma,
dalyvaujant ne mažiau kaip 3 Konkurencijos tarybos nariams, įskaitant
Konkurencijos tarybos pirmininką. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia
Konkurencijos tarybos pirmininko balsas. Aktuali ir Konkurencijos įstatymo
19 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatyta, kad Konkurencijos taryba dalį savo
įgalinimų, išskyrus šio įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 1 dalyje,
15 straipsnio 2 dalyje numatytų sprendimų priėmimą, bylų nagrinėjimą ir šio
įstatymo nustatytų sankcijų taikymą bei teisės aktų priėmimą, gali perduoti
Konkurencijos tarybos pirmininkui ar Konkurencijos tarybos administracijai.
Detali Konkurencijos tarybos nutarimų priėmimo tvarka numatyta Darbo
reglamente, kurio 93 punkte (aktuali redakcija nuo 2008 m. vasario 24 d.)
numatyta, kad bylų nagrinėjimo posėdžio darbotvarkės klausimo svarstymas
užbaigiamas Konkurencijos tarybai priėmus nutarimą. Darbo reglamento
94 punkte įtvirtinta, kad posėdžio pirmininkas nutarimo rezoliucinę dalį
paskelbia tuoj pat po jo priėmimo; šalys informuojamos, kad joms bus įteiktas
motyvuotas tarybos nutarimas, o 103 punkte numatyta, kad Konkurencijos
tarybos nutarimus dėl įstatymo pažeidimų ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdžio protokolo
pasirašymo dienos parengia ir teikia pasirašyti posėdžio pirmininkui Teisės
skyriaus valstybės tarnautojas. Darbo reglamento 99 punkte numatyta, kad
Konkurencijos tarybos nutarimas susideda iš įžanginės, aprašomosios,
motyvuojamosios ir rezoliucinės nutarimo dalies.
Teismas pažymėjo, kad minėtos Darbo reglamento 94 ir 103 punkto
nuostatos suteikia Konkurencijos tarybai teisę rezoliucinę nutarimo
dalį paskelbti atskirai nuo nutarimo motyvų, nutarimo motyvus ir kitas
privalomąsias nutarimo sudėtines dalis išdėstant vėliau. Tačiau Lietuvos
Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas)
2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime, kuriame sprendė dėl teismų priimamų
sprendimų procedūros atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai,
pažymėjo, kad „<...> teisingumo vykdymas suponuoja ir tai, kad teismo
nuosprendis (kitas baigiamasis teismo aktas) yra vientisas teisės aktas,
kuriame nutariamoji dalis yra grindžiama motyvuojamoje dalyje išdėstytais
argumentais. Tai inter alia reiškia, kad oficialiai skelbiant teismo nuosprendį
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(kitą baigiamąjį teismo aktą) jame turi būti išdėstyti visi argumentai, kuriais
jis grindžiamas, kad nuosprendžio (kito baigiamojo teismo akto) argumentai
(ar jų dalis) negali būti išdėstomi po oficialaus teismo nuosprendžio (kito
baigiamojo teismo akto) paskelbimo, kad oficialiai paskelbęs nuosprendį
(kitą baigiamąjį teismo aktą) teismas negali keisti ar kitaip koreguoti jo
argumentų“. Taip pat Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad „<...> baigiamasis
teismo aktas turi būti aiškus, suprantamas jau tada, kai nagrinėjamu
klausimu yra priimamas ir viešai paskelbiamas sprendimas iš esmės, ne būti
toks, kuris verstų šalis, kitus asmenis spėlioti, kodėl, dėl kokių tikrųjų motyvų
buvo priimtas toks, o ne kitoks teismo sprendimas“. Vilniaus apygardos
administracinis teismas pastebėjo, kad šis Konstitucinio Teismo nutarimas
priimtas analizuojant teisminį procesą reglamentuojančias teisės normas,
todėl jame suformuluoti principai netaikytini nagrinėjamu atveju. Tačiau
atsižvelgiant į tai, kad Konkurencijos taryba yra valstybės įstaiga, turinti
valdingus įgalinimus, ir Konkurencijos įstatymas Konkurencijos tarybai
suteikia įgalinimus priimti valstybės institucijoms, ūkio subjektams ir kitiems
asmenims privalomus sprendimus, yra pagrindo abejoti, ar Darbo reglamento
nuostatos, numatančios galimybę Konkurencijos tarybai priimti ir paskelbti
tik nutarimo rezoliucinę dalį, vėliau surašant ir šalims įteikiant nustatytos
formos nutarimą, neprieštarauja Konkurencijos įstatymo nuostatoms.
II.
Rengiant bylą nagrinėti teisme, gautas atsakovo Konkurencijos
tarybos atsiliepimas į Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą,
kuriuo prašoma skundžiamas norminio administracinio akto dalis, t. y.
Konkurencijos tarybos darbo reglamento 94 ir 103 punktus, pripažinti
teisėtomis ir prašymą dėl jų panaikinimo atmesti. Nurodo, kad vertinant
Darbo reglamente detalizuotą nutarimų dėl įstatymo pažeidimų priėmimo
procedūrą, būtina atsižvelgti į visas su tuo susijusias Konkurencijos
įstatymo bei Darbo reglamento nuostatas. Priešingai nei teismo sprendimų
priėmimo atveju, Konkurencijos tarybos nutarimų priėmimo procedūra
yra kompleksinio pobūdžio ir Konkurencijos tarybos nariai yra įtraukti į
Konkurencijos įstatymo pažeidimo nagrinėjimą keletu aspektų. Visų pirma,
Konkurencijos taryba, kaip kolegiali institucija, sprendžia tyrimo pradėjimo
klausimą (Konkurencijos įstatymo 25 str. 3 d.) ir tokiu būdu susipažįsta su
pagrindinėmis įtariamo pažeidimo aplinkybėmis. Konkurencijos tarybos
administracijos atitinkamo skyriaus atlikto tyrimo išvados pateikiamos
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Konkurencijos tarybai vertinti, kaip tai yra numatyta Konkurencijos
įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje bei Darbo reglamento 61 punkte, o prieš
priimdami sprendimą dėl tyrimo baigimo, Konkurencijos tarybos nariai
susipažįsta su tyrėjų siūlomu atitinkamo ūkio subjekto (valstybės valdymo
ar savivaldos institucijos) veiksmų vertinimu, išanalizuoja turimus įrodymus
ir turi galimybę pareikšti savo pastabas dėl parengto pranešimo. Taigi
jau šioje stadijoje Konkurencijos taryba išreiškia pirminę savo nuomonę
dėl administracinės procedūros tolimesnės eigos, o tai neįmanoma be
atitinkamos motyvacijos. Įtariant galimą konkurencijos teisės normų
pažeidimą, būtina išklausyti pažeidimu įtariamo ūkio subjekto (ūkio
subjektų) arba valstybės valdymo ar savivaldos institucijos nuomonę,
taip pat kitų suinteresuotų asmenų argumentus (Konkurencijos įstatymo
30 str. 3 d. ir Darbo reglamento 62 p.). Jų paaiškinimai bei argumentai
įgalioto valstybės tarnautojo yra pristatomi tvarkomajame posėdyje (Darbo
reglamento 63 p.). Taikant nurodytas procedūras, Konkurencijos tarybos
nariai turi galimybę suformuoti savo nuomonę dėl atlikto tyrimo, įvertinti
šalių raštu pateiktus argumentus, jų nurodomus tyrimo trūkumus, taigi
nagrinėjant bylą viešame bylų nagrinėjimo posėdyje belieka išklausyti
papildomus žodinius proceso šalių argumentus, įvertinti, kokią įtaką jie
turi vertinant atitinkamą situaciją, ir nuspręsti, ar jie nesudaro pagrindo
priimti kitokį nei kad siūloma tyrimą atlikusių pareigūnų sprendimą. Nors
Konkurencijos tarybos nariai nėra saistomi pranešime apie atliktą tyrimą
išdėstytų išvadų, tačiau taip pat matyti, kad dar iki bylos nagrinėjimo
viešame posėdyje Konkurencijos tarybos nariai turi galimybę įsigilinti į
nagrinėjamą situaciją. Šios aplinkybės rodo, kad nors Darbo reglamento 94
ir 103 punktai numato galimybę galutines Konkurencijos tarybos nutarimo
formuluotes parengti per tam tikrą laiką nuo nutarimo rezoliucinės dalies
paskelbimo, tai nereiškia, kad Konkurencijos tarybos viešojo posėdžio metu
nėra priimamas galutinis nutarimas. Konkurencijos tarybos nariai, turėdami
tyrėjų parengtą pranešimą, proceso šalių nuomonę dėl pranešimo ir išklausę
papildomus žodinius jų paaiškinimus, turi galimybę išreikšti savo poziciją
dėl visų Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 2 dalyje nurodytų nutarimo
sudedamųjų dalių balsavimo metu, todėl nėra pagrindo teigti, kad nutarimo
rezoliucinės dalies paskelbimas reiškia nutarimo priėmimą dalimis ar
nutarimo priėmimą ne Konkurencijos tarybai balsuojant, o perduodant savo
įgaliojimus posėdžio pirmininkui. Nurodyta Konkurencijos tarybos nutarimų
priėmimo procedūra dėl savo detalumo, aktyvaus Konkurencijos tarybos,
kaip viešojo administravimo subjekto, vaidmens joje, savaime užtikrina, kad
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būtų laikomasi visų Konkurencijos įstatymo nuostatų, tarp jų 36 straipsnio 1
ir 2 dalies, 19 straipsnio 2 dalies bei 20 straipsnio 6 dalies.
Be to, atsakovo nuomone, nors Vilniaus apygardos administracinis
teismas rėmėsi ir nagrinėjamai situacijai pagal analogiją taikė Konstitucinio
Teismo nutarimą, kuriame pasisakyta dėl teismo sprendimo motyvų
surašymo po viešo sprendimo paskelbimo, tačiau tokia tiesioginė analogija
negalima, kadangi Konkurencijos taryba nėra teisingumą vykdanti
institucija, ir jos posėdžiai vertintini kaip eilinė administracinė procedūra,
kuriai negali būti taikomi analogiški reikalavimai kaip ir teismų veiklai.
Taigi Konstitucinio Teismo išaiškinimas, kad teismo sprendimo skaidymas,
pirmiausia paskelbiant rezoliucinę jo dalį ir tik vėliau surašant jo priėmimo
argumentus, prieštarauja Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams
teisinės valstybės ir teisingumo principams, savaime nereiškia, kad
panaši Konkurencijos tarybos sprendimų paskelbimo tvarka prieštarauja
Konkurencijos įstatymui. Vilniaus apygardos administracinio teismo
nurodomos Konkurencijos įstatymo 36, 19 ir 20 straipsnių nuostatos
gali būti užtikrintos ir įgyvendintos pilna apimtimi net ir tuo atveju, jei
galutinės Konkurencijos tarybos nutarimo formuluotės yra surašomos po
rezoliucinės nutarimo dalies paskelbimo. Be to, pagal Darbo reglamento
95 punktą tuo atveju, jeigu Konkurencijos tarybos viešo bylų nagrinėjimo
posėdžio metu būtų išsakytos bylai svarbios aplinkybės, kurios anksčiau
nebuvo žinomos Konkurencijos tarybos nariams, sprendimo paskelbimas
galėtų būti atidėtas, taip sudarant galimybę suformuluoti ir aiškiai išdėstyti
Konkurencijos tarybos nuomonę atitinkamu klausimu. Konstitucinis
Teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime nurodė, kad baigiamųjų teismo aktų
surašymas prieš oficialų akto paskelbimą yra priemonė, leidžianti užtikrinti,
kad dar prieš oficialiai priimant baigiamąjį teismo aktą bus nustatytos visos
bylai turinčios reikšmės aplinkybės, deramai įvertinti visi turintys reikšmės
argumentai, į juos bus įsigilinta, bus tinkamai pritaikyti teisės aktai ir kt. Toks
tikslas Konkurencijos tarybos taikomų procedūrų atveju pasiekiamas taikant
įvairias tarpines procedūras iki galutinio nutarimo priėmimo, todėl grėsmė,
kad kažkurios aplinkybės liks neįvertintos, yra eliminuojama. Pabrėžė, kad
pažeidimu įtariami ūkio subjektai, taip pat kitos proceso šalys neatsiduria
situacijoje, kad būtų priverstos spėlioti dėl Konkurencijos tarybos priimto
nutarimo motyvų, kadangi pagrindiniai su įtariamu pažeidimu susiję faktai,
jų vertinimas, siūlomos sankcijos ir teisės normos, kuriomis vadovaujantis
kvalifikuojamas atitinkamas pažeidimas, yra išdėstomi pranešime apie atliktą
tyrimą, dėl kurio šalys turi galimybę pasisakyti, o pagal Konkurencijos
34

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

įstatymo 36 straipsnio 3 dalį Konkurencijos tarybos nutarimas turi remtis
tik tomis tyrimo išvadomis ir faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių asmuo,
įtariamas Konkurencijos įstatymo pažeidimu, turėjo galimybę duoti
paaiškinimus. Taigi galutiniame nutarime negali būti naujų, pažeidimu
įtariamam subjektui negirdėtų argumentų, faktinių aplinkybių ar išvadų, ir
jis negali būti nubaustas už tai, dėl ko jam nebuvo pareikšti kaltinimai. Taip
pat pastebėjo, kad Konkurencijos tarybos nutarimų apskundimo terminas
skaičiuojamas nuo to momento, kai subjektas gavo galutinį nutarimą su visais
motyvais arba jis buvo viešai paskelbtas leidinio „Valstybės žinios“ priede
„Informaciniai pranešimai“. Taigi aplinkybė, kad nutarimo rezoliucinė dalis
paskelbta anksčiau už galutinį nutarimo tekstą, subjekto kreipimosi į teismą
dėl nutarimo apskundimo teisės neapriboja (b. l. 33−36).
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

III.

Dėl norminio teisės akto teisėtumo tyrimo apimties
Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo
ištirti Konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 129
patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento
(2004 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1S-139 redakcija) 94 ir 103 punktų
atitiktį Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 ir 2 daliai, 19 straipsnio 2
daliai ir 20 straipsnio 6 daliai.
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento 94
punktas nustato:
„Posėdžio pirmininkas nutarimo rezoliucinę dalį paskelbia tuoj pat po
jo priėmimo. Šalys informuojamos, kad joms bus įteiktas motyvuotas tarybos
nutarimas“.
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento 103
punkto dalis, kurios atitiktį nurodytoms Konkurencijos įstatymo normoms
prašo ištirti pareiškėjas, nustato:
„Konkurencijos tarybos nutarimus dėl įstatymų pažeidimų ne vėliau
kaip per 5 darbo dienas nuo Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo
posėdžio protokolo pasirašymo dienos parengia ir teikia pasirašyti posėdžio
pirmininkui Teisės skyriaus valstybės tarnautojas“.
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Teisėjų kolegija pastebi, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas
2008 m. lapkričio 19 d. nutartimi prašo ištirti Darbo reglamento viso 94 ir
103 punkto nurodytos dalies teisėtumą, tačiau įvertinus minėtoje Vilniaus
apygardos administracinio teismo nutartyje išdėstyto prašymo argumentus,
matyti, jog teismui kilo abejonių dėl šių nuostatų teisėtumo ta apimtimi, kuria
numatyta Konkurencijos tarybos teisė nutarimo rezoliucinę dalį paskelbti
atskirai nuo nutarimo motyvų, visą nutarimą, inter alia motyvuojamąją
nutarimo dalį, išdėstant vėliau, po nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo.
Taigi teisėjų kolegija nurodytų Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
darbo reglamento nuostatų teisėtumą tirs būtent šiuo aspektu.
IV.
Dėl ginčijamų Konkurencijos tarybos darbo reglamento nuostatų atitikties
Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 ir 2 daliai
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d.
įstatymo Nr. VIII-1099 redakcija) 20 straipsnio 6 dalyje buvo nustatyta, kad
Konkurencijos tarybos darbo tvarką ir jos nagrinėjamų bylų proceso taisykles
nustato Konkurencijos tarybos priimtas darbo reglamentas. Analogiška
nuostata įtvirtinta ir 2004 m. balandžio 15 d. įstatymo Nr. IX-2126 redakcijos
Konkurencijos įstatymo 20 straipsnio 7 dalyje. Šios nuostatos pagrindu
Konkurencijos taryba 2002 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 129 „Dėl Lietuvos
Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento“ 1 punktu patvirtino
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamentą, kuris
2004 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1S-139 buvo išdėstytas nauja redakcija
(2003 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 1S-4 padarytas pakeitimas nagrinėjamoje
byloje nėra aktualus).
Taigi Konkurencijos taryba, patvirtinusi Darbo reglamentą, realizavo
Konkurencijos įstatyme numatytus įgaliojimus nusistatyti savo darbo tvarką
bei nagrinėjamų bylų proceso taisykles. Tačiau pažymėtina, kad priimant
norminius teisės aktus turi būti paisoma tam tikrų teisėkūros reikalavimų,
inter alia būtinybės laikytis įstatymų viršenybės principo.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra nurodęs, kad
iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų
kyla reikalavimas įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti
iš Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos. Šis reikalavimas inter
alia reiškia, kad draudžiama žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos
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visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios
teisės aktais, taip pat kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nustatyti
tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės
galios teisės aktuose. Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad poįstatyminiu
teisės aktu yra realizuojamos įstatymo normos, todėl poįstatyminiu teisės
aktu negalima pakeisti įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės
normų, kurios konkuruotų su įstatymo normomis, nes taip būtų pažeista
Konstitucijoje įtvirtinta įstatymų viršenybė poįstatyminių teisės aktų
atžvilgiu (Konstitucinio Teismo 2002 m. rugpjūčio 21 d. nutarimas).
Taigi atsižvelgiant į įstatymų viršenybės poįstatyminių teisės aktų
atžvilgiu principą, darytina išvada, jog poįstatyminiame teisės akte nustatytas
teisinis reglamentavimas turi būti grindžiamas teisiniu reglamentavimu,
įtvirtintu įstatymuose, ir gali jį tik detalizuoti, nesukuriant naujų bendro
pobūdžio normų, konkuruojančių su įstatymo normomis. Teisėjų kolegija
sprendžia, jog nagrinėjamoje norminėje byloje būtent šiuo aspektu vertintina
ginčijamų Darbo reglamento nuostatų atitiktis Konkurencijos įstatymo 36
straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintam teisiniam reglamentavimui.
Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalis nustato:
„Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi bylą, turi teisę priimti nutarimą:
1) taikyti šio įstatymo nustatytas sankcijas;
2) nesant įstatymo nustatyto pagrindo, atsisakyti taikyti sankcijas;
3) nesant įstatymo pažeidimo, bylą nutraukti;
4) grąžinti bylą papildomam tyrimui atlikti“.
Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 2 dalis nustato:
„Konkurencijos tarybos nutarime turi būti nurodytos šio įstatymo
pažeidimo aplinkybės, pažeidėjo kaltės įrodymai, pažeidėjo, pareiškėjo bei
kitų asmenų paaiškinimai, pateikti Konkurencijos tarybai, bei jų įvertinimas,
priimamo nutarimo motyvai ir teisinis pagrindas“.
Vertinant sistemiškai šias Konkurencijos įstatymo nuostatas, akivaizdu,
jog įstatyme yra įtvirtinta vientiso Konkurencijos tarybos nutarimo
samprata – Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi bylą dėl konkurenciją
ribojančių veiksmų, gali priimti tik nutarimą, atitinkantį Konkurencijos
įstatymo 36 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus, tai yra nutarimą,
kuriame nutarimo sprendžiamoji dalis (Konkurencijos įstatymo 36 str. 1 d.
1−4 p.) yra grindžiama nutarime išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis bei
jų teisiniu įvertinimu, tokiu būdu užtikrinant, kad Konkurencijos tarybos
nutarimas yra motyvuotas. Šiuo aspektu taip pat atkreiptinas dėmesys,
jog reikalavimas viešojo administravimo subjektams priimti motyvuotus
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individualius administracinius aktus įtvirtintas ir Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatyme, pagal kurio 8 straipsnio 1 dalį (ginčijamo
Darbo reglamento priėmimo metu galiojusi redakcija) individualus
administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais)
ir teisės aktų normomis (pagal 2008 m. spalio 6 d. įstatymo Nr. X-1743
redakciją – individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais
duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio
priemonės turi būti motyvuotos).
Kaip minėta, pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas
abejoja Darbo reglamento 94 ir 103 punktų atitiktimi Konkurencijos
įstatymo 36 straipsnio 1 ir 2 dalims ta apimtimi, kuria numatyta galimybė
Konkurencijos tarybai išnagrinėjus bylą paskelbti tik nutarimo rezoliucinę
dalį, o visą nutarimą išdėstyti (surašyti ir pasirašyti) jau po nutarimo
rezoliucinės dalies paskelbimo – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdžio protokolo pasirašymo
dienos. Sprendžiant klausimą dėl šių nuostatų teisėtumo, būtina atsižvelgti
ir į kitas susijusias Darbo reglamento nuostatas. O būtent, pagal Darbo
reglamento 99 punktą Konkurencijos tarybos nutarimas susideda iš
įžanginės nutarimo dalies, kurioje nurodoma nutarimo priėmimo laikas
ir vieta, svarstomas klausimas; aprašomosios nutarimo dalies, kurioje
nurodoma asmenų, susijusių su svarstomu klausimu, prašymai, pareiškimai,
reikalavimai ar nuomonės, kitos su svarstomu klausimu susijusios aplinkybės;
motyvuojamosios nutarimo dalies, kurioje nurodomi motyvai, kuriais taryba
grindžia savo nutarimą, teisės normos, kuriomis vadovaujasi taryba; ir
rezoliucinės nutarimo dalies, kurioje nurodomas tarybos sprendimas. Siejant
šį Darbo reglamento 99 punktą su Konkurencijos įstatymo nuostatomis,
matyti, jog Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nustatytas
Konkurencijos tarybos priimamas sprendimas (vienas iš Konkurencijos
tarybos galimų priimti nutarimų) – taikyti šio įstatymo nustatytas sankcijas;
nesant įstatymo nustatyto pagrindo, atsisakyti taikyti sankcijas; nesant
įstatymo pažeidimo, bylą nutraukti; grąžinti bylą papildomam tyrimui
atlikti – įtvirtinamas nutarimo rezoliucinėje dalyje, tuo tarpu Konkurencijos
įstatymo 36 straipsnio 2 dalyje nustatyti nutarimo turinį sudarantys
duomenys – pažeidimo aplinkybės, pažeidėjo kaltės įrodymai, pažeidėjo,
pareiškėjo bei kitų asmenų paaiškinimai, pateikti Konkurencijos tarybai, bei
jų įvertinimas, priimamo nutarimo motyvai ir teisinis pagrindas – išdėstomi
nutarimo aprašomojoje bei motyvuojamoje dalyje. Taigi iš Darbo reglamento
94 ir 103 punktų nuostatų seka, jog Konkurencijos tarybai išnagrinėjus bylą
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ir priėmus sprendimą (nutarimą), po jo priėmimo paskelbiama tik nutarimo
rezoliucinė dalis, t. y. Konkurencijos tarybos sprendimas iš esmės – taikyti
įstatymo nustatytas sankcijas, atsisakyti taikyti sankcijas, bylą nutraukti ar
grąžinti bylą papildomam tyrimui atlikti (Konkurencijos įstatymo 36 str.
1 d.). Tuo tarpu Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 2 dalyje numatyti
privalomi Konkurencijos tarybos nutarimo, priimamo išnagrinėjus bylą dėl
konkurenciją ribojančių veiksmų, turinio elementai, tarp jų ir priimamo
nutarimo motyvai bei teisinis pagrindas, nutarimo priėmimo bei paskelbimo
metu neišdėstomi jokia forma – nei žodžiu, nei raštu, taigi nėra žinomi,
o suformuluojami raštu ir teikiami pasirašyti Konkurencijos tarybos
pirmininkui kaip vientisas ir motyvuotas nutarimas per Darbo reglamente
nustatytą laiką jau po nutarimo priėmimo ir paskelbimo. Taigi darytina
išvada, jog Darbo reglamentas įtvirtina tokį teisinį reglamentavimą, pagal
kurį priimamas ir Konkurencijos tarybos paskelbiamas nutarimas yra be
Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 2 dalies reikalaujamų privalomų
nutarimo turinio elementų, o motyvuotas Konkurencijos tarybos nutarimas,
atitinkantis Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 2 dalies reikalavimus,
parengiamas ir pasirašomas per tam tikrą laiką po nutarimo priėmimo
bei paskelbimo. Tai, teisėjų kolegijos vertinimu, akivaizdžiai prieštarauja
Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintai Konkurencijos
tarybos nutarimo, priimto išnagrinėjus bylą dėl konkurenciją ribojančių
veiksmų, sampratai, pagal kurią, kaip minėta, nutarimas yra vientisas
dokumentas, kuriame be principinio Konkurencijos tarybos sprendimo –
taikyti Konkurencijos įstatyme nustatytas sankcijas, atsisakyti jas taikyti,
bylą nutraukti ar grąžinti bylą papildomam tyrimui atlikti – turi būti
nurodyti ir tokio sprendimo priėmimą lėmę motyvai, o būtent – pažeidimo
aplinkybės, pažeidėjo kaltės įrodymai, pažeidėjo, pareiškėjo bei kitų asmenų
paaiškinimai, pateikti Konkurencijos tarybai, bei jų įvertinimas, priimamo
nutarimo motyvai ir teisinis pagrindas. Tokio reglamentavimo išimčių – kad
nutarimas gali neturėti tam tikrų iš Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 2
dalyje nustatytų nutarimo turinio elementų ar kad jie galėtų būti išdėstomi
(surašomi) vėliau ir pan. – Konkurencijos įstatymas nenumato. Todėl šių
aplinkybių pagrindu darytina išvada, jog Konkurencijos taryba ginčijamose
Darbo reglamento 94 ir 103 punktų nuostatose įtvirtino naujas bendro
pobūdžio normas, kurios prieštarauja Konkurencijos įstatyme nustatytam
teisiniam reglamentavimui. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija konstatuoja,
jog Konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 129
patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento
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(2004 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1S-139 redakcija) 94 ir 103 punktai šioje
byloje ginčijama apimtimi prieštarauja Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio
1 ir 2 daliai.
V.
Dėl ginčijamų Konkurencijos tarybos darbo reglamento nuostatų atitikties
Konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 2 daliai ir 20 straipsnio 6 daliai
Konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 2 dalis (2004 m. balandžio 15 d.
įstatymo Nr. IX-2126 redakcija) nustato:
„Konkurencijos taryba dalį savo įgalinimų, išskyrus šio įstatymo 10
straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 1 dalyje, 15 straipsnio 2 dalyje numatytų
sprendimų priėmimą, bylų nagrinėjimą ir šio įstatymo nustatytų sankcijų
taikymą bei teisės aktų priėmimą, gali perduoti Konkurencijos tarybos
pirmininkui ar Konkurencijos tarybos administracijai“.
Konkurencijos įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje (2004 m. balandžio 15 d.
įstatymo Nr. IX-2126 redakcija) nustatyta:
„Konkurencijos taryba, spręsdama jos kompetencijai priskirtus
klausimus, priima nutarimus. Nutarimai priimami balsų dauguma,
dalyvaujant ne mažiau kaip 3 Konkurencijos tarybos nariams, įskaitant
Konkurencijos tarybos pirmininką. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia
Konkurencijos tarybos pirmininko balsas“.
Kaip jau minėta, įvertinus pareiškėjo Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nutartyje išdėstyto prašymo
argumentus, teisėjų kolegija šioje byloje tiria Darbo reglamento 94 punkto
ir 103 punkto dalies teisėtumą tik ta apimtimi, kuria šiose nuostatose yra
numatyta Konkurencijos tarybos teisė nutarimo rezoliucinę dalį paskelbti
atskirai nuo nutarimo motyvų, visą nutarimą išdėstant raštu po nutarimo
rezoliucinės dalies paskelbimo. Konkurencijos tarybos 19 straipsnio 2 dalis
ir 20 straipsnio 6 dalis reglamentuoja tam tikrus klausimus, susijusius su
Konkurencijos tarybos įgalinimais bei darbo tvarka, tačiau šios nuostatos
nereglamentuoja teisinių santykių šioje norminėje administracinėje
byloje aktualiu aspektu. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog negali būti
prieštaravimo tarp Darbo reglamento 94 ir 103 punktų nuostatų, kurių
teisėtumas tiriamas prieš tai minėta apimtimi, ir Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 2 dalies ir 20 straipsnio 6 dalies.

40

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
2002 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 129 patvirtinto Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybos darbo reglamento (2004 m. rugsėjo 16 d. nutarimo
Nr. 1S-139 redakcija) 94 punkto nuostata „Posėdžio pirmininkas nutarimo
rezoliucinę dalį paskelbia tuoj pat po jo priėmimo. Šalys informuojamos,
kad joms bus įteiktas motyvuotas tarybos nutarimas“ bei 103 punkto
nuostata „Konkurencijos tarybos nutarimus dėl įstatymų pažeidimų ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo
posėdžio protokolo pasirašymo dienos parengia ir teikia pasirašyti posėdžio
pirmininkui Teisės skyriaus valstybės tarnautojas“ ta apimtimi, kuria
numatyta Konkurencijos tarybos teisė nutarimo rezoliucinę dalį paskelbti
atskirai nuo nutarimo motyvų, visą motyvuotą nutarimą surašant vėliau, po
nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo, prieštarauja Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 ir 2 dalims.
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
2002 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 129 patvirtinto Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybos darbo reglamento (2004 m. rugsėjo 16 d. nutarimo
Nr. 1S-139 redakcija) 94 punkto nuostata „Posėdžio pirmininkas nutarimo
rezoliucinę dalį paskelbia tuoj pat po jo priėmimo. Šalys informuojamos,
kad joms bus įteiktas motyvuotas tarybos nutarimas“ bei 103 punkto
nuostata „Konkurencijos tarybos nutarimus dėl įstatymų pažeidimų ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo
posėdžio protokolo pasirašymo dienos parengia ir teikia pasirašyti posėdžio
pirmininkui Teisės skyriaus valstybės tarnautojas“ ta apimtimi, kuria
numatyta Konkurencijos tarybos teisė nutarimo rezoliucinę dalį paskelbti
atskirai nuo nutarimo motyvų, visą motyvuotą nutarimą surašant vėliau, po
nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 2 daliai ir 20 straipsnio 6 daliai.
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas leidinyje „Valstybės žinios“.
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1.3. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d.
sprendimo Nr. 1-26-19 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio
(miesto) susisiekimo maršrutais bilietų kainų nustatymo ir savivaldybės
tarybos 2007 m. birželio 28 d sprendimo Nr. 1-5-23 pripažinimo netekusiu
galios“ 3.1 ir 3.2 punktų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 4 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos transporto veiklos
pagrindų įstatymo 3 straipsnio 4 punkto nuostatoms
Administracinė byla Nr. A444-245/2010
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. vasario 1 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Romano Klišausko (kolegijos
pirmininkas) ir Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Ilonai Kovger,
dalyvaujant apeliantų Seimo narių Juliaus Dautarto ir Petro Luomano
atstovui advokatui Zigmui Pečiuliui,
atsakovo Panevėžio miesto savivaldybės tarybos atstovei Daivai Noreikienei,
trečiojo suinteresuoto asmens Privačių vežėjų asociacijos „Maršrutas“
atstovams advokatui Zigmui Pečiuliui ir Laimui Valavičiui,
trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio
autobusų parkas“ atstovui advokatui Virgilijui Vaitekūnui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo narių Juliaus Dautarto ir
Petro Luomano apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio
teismo 2009 m. vasario 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal
pareiškėjų Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje ir Seimo narių Juliaus
Dautarto bei Petro Luomano prašymus atsakovui Panevėžio miesto
savivaldybės tarybai, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims uždarajai
akcinei bendrovei „Panevėžio autobusų parkas“, Privačių vežėjų asociacijai
„Maršrutas“ dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimo dalies
teisėtumo ištyrimo.
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Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Vyriausybės atstovas Panevėžio apskrityje (toliau – ir pareiškėjas)
su prašymu kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą
prašydamas ištirti, ar Panevėžio miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir
Taryba) 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr.1-26-19 „Dėl keleivių vežimo
reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais bilietų kainų
nustatymo ir savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-523 pripažinimo netekusiu galios“ 3 dalies 3.1 ir 3.2 punktai neprieštarauja
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – ir Konkurencijos
įstatymas) 4 straipsnio 2 dalies nuostatoms. Nurodė, jog sprendimu
nustatytos keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo
maršrutais autobusu bilietų kainos su PVM (1,50 Lt – įsigyjant vienkartinį
bilietą prekybos vietoje – 1.1 p., 1,80 Lt – įsigyjant bilietą autobuse – 1.2 p.)
bei keleivių vežimo reguliariais reisais maršrutiniais taksi bilietų kainos su
PVM (1,60 Lt – įsigyjant vienkartinį bilietą prekybos vietoje – 3.1 p., 1,90 Lt –
įsigyjant bilietą maršrutiniame taksi – 3.2 p). Teigia, jog Taryba, nustatydama
skirtingas vienkartinių bilietų kainas ūkio subjektams, kurie veža keleivius
vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais autobusais ir maršrutiniais taksi,
suteikė privilegijas keleivius autobusais vežančiam ūkio subjektui, taip
diskriminuodama ūkio subjektus, kurie veža keleivius maršrutiniais taksi.
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis draudžia valstybės valdymo ir
savivaldos institucijoms priimti teisės aktus ar kitus sprendimus, kurie teikia
privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes, ir dėl
kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje
rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų
konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos
įstatymų reikalavimus (b. l. 2−4).
Seimo nariai Julius Dautartas ir Petras Luomanas (toliau – ir
pareiškėjai) su pareiškimu kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį
teismą prašydami pripažinti Tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo
Nr. 1-26-19 3 dalies 3.1 ir 3.2 punktus prieštaraujančiais Konkurencijos
įstatymo 4 straipsniui, Transporto veiklos pagrindų įstatymo 3 straipsnio
4 punktui ir juos laikyti panaikintais. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos
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Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 46 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta,
jog valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos
gerovei, tačiau valstybė, reguliuodama ūkinę veiklą, negali pažeisti ūkio
subjektų lygiateisiškumo, sąžiningos konkurencijos ar kitų Konstitucijoje
įtvirtintų principų. Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog
įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos
konkurencijos laisvę. Transporto veiklos pagrindų įstatymo 3 straipsnio 4
punktas deklaruoja laisvą ir sąžiningą konkurenciją transporto paslaugų
rinkoje, o Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis įtvirtina valstybės valdymo
ir savivaldos institucijų pareigą, vykdant pavestus uždavinius, susijusius
su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, užtikrinti sąžiningos
konkurencijos laisvę. Todėl būtina įvertinti, ar Taryba, minėtu sprendimu
patvirtinusi keleivių vežimo bilietų kainas, neatliko veiksmų, nesuderinamų
su sąžiningos konkurencijos laisve, t. y.: ar sprendimas neteikia privilegijų
arba nediskriminuoja atskirų ūkio subjektų arba jų grupių; ar dėl priimto
sprendimo neatsirado arba negali atsirasti skirtingos konkurencijos sąlygos
atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams; ar skirtingas
konkurencijos sąlygas nulėmė Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų
vykdymas. Pažymi, jog vertinant analizuojamas paslaugas, svarbu atsižvelgti į
tai, jog daugeliu atveju reguliaraus susisiekimo autobusų ir maršrutinių taksi
maršrutai Panevėžio mieste dubliuojasi. Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas analogiškoje byloje Nr. A5-749/2003 yra konstatavęs, jog tokie vežėjai
yra tos pačios keleivių vežimo rinkos dalyviai, konkuruojantys tarpusavyje
dėl keleivių vežimo rinkos. Pažymi, jog sprendimu nustatyti naujųjų tarifų
kainodaros principai ir tikslai bei jų išraiška apskaičiuotose tarifuose yra
akivaizdžiai diskriminacinio ir neproporcingo pobūdžio maršrutinių taksi
vežėjams (b. l. 11–15).
Atsakovas – Panevėžio miesto savivaldybės taryba – atsiliepime nurodė,
kad sprendimas neprieštarauja įstatymų nuostatoms, o juo patvirtinti tarifai
neteikia privilegijų keleivių vežimo autobusais veikla užsiimantiems ūkio
subjektams, nediskriminuoja ūkio subjektų, užsiimančių keleivių vežimu
maršrutiniais taksi, todėl yra teisėtas. Apskaičiuojant tarifus, buvo taikomi
vienodi kainodaros principai ir tikslai – už užmokestį teikiamos viešosios
paslaugos turi būti ekonomiškai racionalios, o užmokestis už šias paslaugas
turi padengti tų paslaugų teikimo bei kitas su jų teikimu susijusias teikėjo
išlaidas. Dėl paslaugų teikiant keleivių pervežimo vietiniais maršrutais
autobusais bei maršrutiniais taksi sąlygų skirtumo yra pasisakęs Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A844
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92/2007, kur konstatuota, kad ūkio subjektams, dalyvaujantiems keleivių
vežimo reguliariaisiais susisiekimo maršrutais rinkoje, neprivalo būti
sudarytos tapačios sąlygos tarifų atžvilgiu, bet gali būti nustatyti ir skirtingi
tarifai, atsižvelgiant į tam tikrus šios rinkos faktorius. Būtent, lyginant
ūkio dalyvius, vežančius keleivius reguliariais reisais vietinio susisiekimo
maršrutais autobusais ir ūkio dalyvius, tai darančius maršrutiniais taksi,
matyti, kad jų dalyvavimo šioje rinkoje sąlygos nėra tapačios. Pažymi, kad
rengiant sprendimą UAB „Panevėžio autobusų parkas“ pateikė duomenis ir
skaičiavimus dėl tarifų dydžio nustatymo, nurodė aplinkybes, sąlygojančias
būtinybę didinti tarifus. Iš ūkio subjektų, užsiimančių keleivių vežimu
maršrutiniais taksi, tokius duomenis pateikė tik viena R. S. įmonė. Kiti
subjektai nepateikė savivaldybei jokios informacijos, nors Panevėžio
miesto viešojo transporto plėtros strategijai parengti darbo grupės
2008 m. spalio 10 d. posėdyje buvo įpareigoti tai padaryti, todėl savivaldybės
darbuotojai, skaičiuodami tarifus už keleivių vežimą maršrutiniais taksi,
vadovavosi šių įmonių turimais eksploataciniais rodikliais ir teoriniais
skaičiavimais. Pareiškėjai nepateikė jokių duomenų, iš kurių būtų galima
spręsti apie mikroautobusų maršrutų aptarnavimo intensyvumą ir keleivių
skaičių kiekviename konkrečiame maršrute, taip pat įrodymų, kurie paneigtų
atliktų skaičiavimų pagrįstumą ir teisingumą (b. l. 21–23, 64–66).
Trečiasis suinteresuotas asmuo – UAB „Panevėžio autobusų parkas“ –
nesutiko su pareiškėjų prašymais ir nurodė, jog: 1) kainų ir tarifų už keleivių
vežimą vietiniais maršrutais nustatymas yra išimtinė savivaldybės tarybos
kompetencija. Apskaičiuojant tarifus, buvo taikomi vienodi kainodaros
principai ir tikslai – už užmokestį teikiamos viešosios paslaugos turi būti
ekonomiškai racionalios, o užmokestis už šias paslaugas turi padengti
tų paslaugų teikimo bei kitas su jų teikimu susijusias teikėjo išlaidas; 2)
sprendimu negalėjo būti pažeistos Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio
nuostatos, kadangi keleivių vežimą kaip vieną iš ekonominės veiklos sričių,
reglamentuoja šiai veiklai specialiai skirtos teisės normos, apimančios
ir tarifų bei kainų už šios veiklos teikiamas paslaugas reguliavimą; 3)
atskiriems ūkio subjektams gali būti nustatomi skirtingi tarifai, nes pagal
Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalį keleivių vežimo reguliariais
reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų dydžius nustato
savivaldybės tarybos, atsižvelgdamos į kiekvieną konkretų maršrutą,
keleivių srautus bei aptarnavimo intensyvumą. Lyginant ūkio dalyvius, kurie
autobusais veža keleivius reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais
ir ūkio dalyvius, kurie tai daro maršrutiniais taksi, matyti, kad jų dalyvavimo
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šioje rinkoje sąlygos nėra tapačios, minėtomis transporto priemonėmis
yra teikiamos skirtingo lygio komforto sąlygos bei kad aukštesnio lygio
komforto sąlygomis lengvatine tvarka negali naudotis atitinkamos asmenų
grupės, turinčios teisę į lengvatas važiuojant autobusais. Taigi skirtingų
sąlygų buvimas keleivių vežimo rinkoje, kiek tai liečia keleivių srautus, yra
ta Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta prielaida, kuri
leidžia skirtingiems vežėjams nustatyti skirtingus keleivių vežimo tarifus; 4)
pareiškėjai nepateikė įrodymų, kurie paneigtų nustatytų tarifų pagrįstumą ir
teisingumą; 5) nagrinėjamu atveju turi būti remiamasi vėliausiai suformuota,
t. y. 2007 metais, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (b. l.
70–72).
Trečiasis suinteresuotas asmuo – Privačių vežėjų asociacija „Maršrutas“
– reikšdamas nuomonę dėl prašymo, jį palaikė jame išdėstytais argumentais.
Papildomai nurodė, jog iš įmonių, užsiimančių keleivių vežimu, nebuvo
prašoma pateikti pajamų−sąnaudų apskaičiavimus, o asociacijai padarius
tokius apskaičiavimus, matyti, kad bilietų kainų visai nereikėjo didinti, nes
privatūs vežėjai gali rentabiliai dirbti ir esant mažesniems tarifams. Akcentavo,
jog po skundžiamo sprendimo priėmimo vienkartinio maršrutinio taksi
bilieto, perkamo prekybos vietose, kaina yra beveik 7 procentais didesnė
už autobuso bilieto, perkamo prekybos vietose. Vienkartinio maršrutinio
taksi bilieto, perkamo transporto priemonėje, kaina yra beveik 6 procentais
didesnė už autobuso bilieto kainą, perkant bilietą autobuse, t. y. buvusi
pusiausvyra iš esmės pakito (b. l. 75–78).
II.
Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 13 d.
sprendimu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d.
sprendimo Nr.1-26-19 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio
(miesto) susisiekimo maršrutais bilietų kainų nustatymo ir savivaldybės
tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr.1-5-23 pripažinimo netekusiu
galios“ 3 dalies 3.1 ir 3.2 punktus pripažino teisėtais, o pareiškėjų prašymus
atmetė.
Dėl Vyriausybės atstovo prašymo teismas konstatavo, jog jis atmestinas,
nes viešojo administravimo subjektas veikė peržengdamas jam suteiktų
įgalinimų (kompetencijos) ribas. Teismas, pasiremdamas Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo bylose Nr. A7-1061/2005, Nr. A525-1823/2008 pateiktais
išaiškinimais, nurodė, jog Vyriausybės atstovo kompetencija apibrėžta
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Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnyje, kurio 3 dalis
numato Vyriausybės atstovo teisę kreiptis į teismą su abstrakčiu prašymu
patikrinti savivaldybės priimto norminio teisės akto teisėtumą. Vertinant
paminėtą teisinį reguliavimą, pažymėta, jog Savivaldybių administracinės
priežiūros
įstatymas,
nustatydamas
savivaldybių
administracinės
priežiūros sritis, neapibrėžia administravimo procedūrų tais atvejais, kai
tam tikrų įstatymų vykdymo kontrolei ir valstybės politikos tam tikrose
srityse įgyvendinimui sukurti ir veikia specialūs centriniai valstybinio
administravimo subjektai. Toks subjektas yra Konkurencijos taryba – Lietuvos
Respublikos valstybės įstaiga, vykdanti valstybinę konkurencijos politiką bei
kontroliuojanti, kaip laikomasi šio įstatymo. Konkurencijos taryba nagrinėja,
ar valstybės valdymo ir savivaldos institucijų priimti teisės aktai ar kiti
sprendimai atitinka šio įstatymo 4 straipsnio reikalavimus ir, esant pagrindui,
kreipiasi į valstybės valdymo ir savivaldos institucijas su reikalavimu pakeisti
ar panaikinti teisės aktus ar kitus konkurenciją ribojančius sprendimus.
Jeigu reikalavimas neįvykdytas, Konkurencijos taryba turi teisę valstybės
valdymo institucijų sprendimus, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės
norminius teisės aktus, apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui, savivaldos institucijų sprendimus – apygardos administraciniam
teismui (Konkurencijos įstatymo 19 str.). Taigi Konkurencijos taryba,
būdama viešasis juridinis asmuo, vykdo jai priskirtas specialiąsias viešojo
administravimo funkcijas Konkurencijos įstatymo laikymosi kontrolės srityje
(ABTĮ 2 str. 6, 7 d.), todėl Vyriausybės atstovo teisinė padėtis kompetencijos
požiūriu atliekant Konkurencijos įstatymo laikymosi kontrolės savivaldybės
institucijų lygmenyje funkcijas yra ribojama ir leidžiama tiek, kiek jos
neperduota specialiai Konkurencijos įstatymo kontrolę atliekančiam viešojo
administravimo subjektui. Vyriausybės atstovas, įgyvendindamas savivaldos
institucijų veiklos teisėtumo kontrolės funkciją, turi pareigą reaguoti ir į
Konkurencijos įstatymo pažeidimus (įtarimus dėl tokių pažeidimų), tačiau
atsižvelgiant į Konkurencijos tarybos funkcijas (kompetenciją), Vyriausybės
atstovo įgalinimai baigiasi pranešimu apie galimą pažeidimą Konkurencijos
tarybai (pagal teisėtumo kontrolės ir bendradarbiavimo principus), kuri,
vykdydama jai priskirtas specialiąsias kontrolės funkcijas, atlieka įstatymu
nustatytas administravimo procedūras.
Dėl Seimo narių pareiškimo teismas nurodė, jog keleivių vežimą, kaip
vieną iš ekonominės veiklos sričių, reglamentuoja šiai veiklai specialiai skirtos
teisės normos (Kelių transporto kodeksas, Transporto veiklos pagrindų
įstatymas ir kt.), apimančios ir tarifų bei kainų už šios veiklos teikiamas
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paslaugas reguliavimą, kas lemia tai, jog Konkurencijos įstatymo nuostatos ir
teisės normos, reglamentuojančios keleivių vežimą, tarifų ir kainų už keleivių
vežimą reguliavimo srityje, tarpusavyje sąveikauja kaip bendroji teisės
norma (Konkurencijos įstatymas) ir specialioji teisės norma (teisės normos,
reglamentuojančios keleivių vežimą).
Pagal Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 22 punktą ir Transporto
veiklos pagrindų įstatymo 3 straipsnio 4 ir 5 punktus, 4 straipsnio 4 dalį,
savivaldybė, organizuodama keleivių vežimą vietiniais maršrutais, yra
įpareigojama atlikti dvejopo pobūdžio funkcijas. Viena vertus, ji privalo
užtikrinti viešosios transporto infrastruktūros funkcionavimą bei organizuoti
keleivių vežimą vietiniais maršrutais, taip pat teikiant atskiroms socialinėms
grupėms lengvatas (Transporto lengvatų įstatymo 5, 8 str.). Kita vertus,
savivaldybė privalo užtikrinti vežėjų veiklos savarankiškumą bei laisvą ir
sąžiningą konkurenciją transporto paslaugų rinkoje. Būtinybė užtikrinti šių
abiejų funkcijų vykdymą suponuoja išvadą, kad nustatant naujas kainas už
keleivių vežimą vietiniais maršrutais tiek autobusais, tiek maršrutiniais taksi,
neturi būti pažeista pusiausvyra, kuri turi egzistuoti tarp šių dviejų teisės aktais
saugomų teisinių gėrių. Iš bylos medžiagos matyti, kad minėtą kainų keitimą
sukėlė UAB „Panevėžio autobusų parkas“ nuostolinga ekonominė veikla šioje
srityje ir Panevėžio miesto savivaldybės, kaip vienintelio UAB „Panevėžio
autobusų parkas“ akcininko, siekis, kad minėta įmonė taptų rentabilia. Tai, kad
UAB „Panevėžio autobusų parkas“ ekonominė veikla, vežant keleivius už 1,30
Lt, yra nuostolinga dėl objektyviai egzistuojančių ekonominių faktorių, bei kad
ji gali tapti rentabili esant vienkartinio bilieto kainai – 1,50 Lt, yra patvirtinama
atsakovo ir UAB „Panevėžio autobusų parkas“ atliktais skaičiavimais, kurie
byloje jokiais objektyviais įrodymais nepaneigti.
Pagal Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalį keleivių vežimo
reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų dydžius
nustato savivaldybės tarybos, atsižvelgdamos į kiekvieną konkretų maršrutą,
keleivių srautus bei aptarnavimo intensyvumą. Konstatuotina, kad ūkio
subjektams, dalyvaujantiems šioje rinkoje, neprivalo būti sudarytos tapačios
sąlygos tarifų atžvilgiu, bet gali būti nustatyti ir skirtingi tarifai, atsižvelgiant į
tam tikrus šios rinkos faktorius. Lyginant ūkio dalyvius, kurie autobusais veža
keleivius reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais ir ūkio dalyvius,
kurie tai daro maršrutiniais taksi, matyti, kad jų dalyvavimo šioje rinkoje
sąlygos nėra visiškai tapačios. Pagal Kelių transporto kodekso 18 straipsnio
8 dalį maršrutiniais taksi vežama tik sėdimose vietose, keleiviai paimami ir
išleidžiami stotelėse arba kitose pagal pageidavimą vietose, kuriose nedraudžia
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sustoti Kelių eismo taisyklės. Keleiviams, važiuojantiems maršrutiniais taksi,
netaikomos lengvatos. Tuo tarpu vežant keleivius autobusais, sustojimas
stotelėse yra būtinas, keleiviai išlaipinami ir įlaipinami tik stotelėse, asmenys,
važiuojantys autobusais gali naudotis lengvatomis ir kt. Minėti skirtumai tarp
vežimo sąlygų autobusais ir maršrutiniais taksi parodo, kad šiomis transporto
priemonėmis yra teikiamos skirtingo lygio komforto sąlygos bei kad aukštesnio
lygio komforto sąlygomis lengvatine tvarka negali naudotis atitinkamos
keleivių grupės, turinčios teisę į lengvatas važiuojant autobusais. Tai savo
ruožtu sąlygoja, kad keleivių srautai į šias transporto priemones pasiskirsto
pagal subjektyvius poreikius komfortui, bei kad maršrutiniai taksi gali būti
ekonomiškai nepriimtini socialiai remtiniems asmenims, kurie naudojasi
lengvatomis važiuojant autobusais. Ši aplinkybė – skirtingų sąlygų buvimas
keleivių vežimo rinkoje, kiek tai liečia keleivių srautus, yra ta Kelių transporto
kodekso 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta prielaida, kuri leidžia skirtingiems
vežėjams nustatyti skirtingus keleivių vežimo tarifus. Dėl šių priežasčių
pareiškėjų argumentai, kuriais teigiama, kad tarifų dydžiai vežant keleivius
autobusais ir maršrutiniais taksi turi būti vienodi, bei kad nebuvo teisinio
pagrindo keisti tarifus maršrutinių taksi atžvilgiu, yra nepagrįsti, tačiau tarifų
vežant keleivius autobusais ir maršrutiniais taksi dydžiai turi būti skaičiuojami
pagal vienodus kainodaros principus, kurie objektyviai pagrįstų vienokio ar
kitokio tarifų dydžio nustatymą.
Maršrutiniams taksi nustatyto tarifo – 1,60 Lt dydžio ekonominis
pagrindimas yra paremtas atsakovo atliktais teoriniais skaičiavimais.
Pažymėtina, kad atsakovas negalėjo remtis privačių vežėjų konkrečiais
duomenimis apie jų pajamas ir sąnaudas 2008 metais, nes maršrutinių
taksi atstovai tokių duomenų nepateikė, nors 2008 m. spalio 10 d. darbo
grupės posėdyje buvo įpareigoti tai padaryti. Nors Privačių vežėjų asociacija
„Maršrutas“ teigia, kad tokio prašymo nebuvo, tačiau teismas neturi pagrindo
netikėti teismo posėdyje apklaustų liudytojų I. U., N. S. ir A. K. parodymais.
Asociacijos pateiktuose teismui skaičiavimuose pagrindinis skirtumas
nuo atsakovo skaičiavimų yra tas, kad privatūs vežėjai nurodo vidutinį
darbuotojų darbo užmokestį 800 litų, o savivaldybė – 2500 litų. Šis dydis
iš esmės ir lemia galutinio tarifo dydį. Tačiau Privačių vežėjų asociacija
„Maršrutas“ nepateikė jokių patikimų rašytinių įrodymų, patvirtinančių,
kad jos narių įmonėse dirbantys vairuotojai gaudavo ir gauna tik minimalų
darbo užmokestį. Atsižvelgiant į 2008 metų padėtį darbo rinkoje ir panašios
kvalifikacijos darbuotojų gaunamą darbo užmokesčio vidurkį Lietuvos
Respublikoje, konstatuotina, kad atsakovo panaudota skaičiavimams 2 500
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litų suma yra labiau ekonomiškai pagrįsta. Be to, įmonių skaičiavimuose
nurodoma transporto priemonių įsigijimo savikaina svyruoja nuo 30 000 iki
65 000 litų, o apibendrintame skaičiavime ji neargumentuotai nurodoma tik
30 000 litų. Asociacija teigia, kad jos narių autobusai sunaudoja tik 11,5 litrų
kuro 100 km, o savivaldybė teigia, kad 13 litrų – 100 km. Atsižvelgiant į tai,
kad maršrutiniai taksi iš esmės važinėja vien miesto sąlygomis, dažnai stoja ir
vėl pradeda važiuoti, didelė kelio dalis vyksta piko valandomis, realios kuro
sąnaudos išauga ir negali būti skaičiuojamos pagal automobilių techniniuose
aprašymuose minimų kuro sunaudojimo vidutines ribas. Šie loginiai ir
skaičiavimo neatitikimai neleidžia teismui laikyti, kad Privačių vežėjų
asociacijos „Maršrutas“ pateikti apskaičiavimai paneigia atsakovo pateiktus
įrodymus tarifų apskaičiavimo klausimu. Analizuojant ginčijamu sprendimu
nustatytą kainų santykį, matyti, kad tarifai maršrutiniams taksi ir autobusams
skiriasi tik 7 procentais. Toks skirtumas, teismo nuomone, nėra esminis, kuris
varžytų vežėjų veiklos savarankiškumą bei laisvą ir sąžiningą konkurenciją ir
gali būti pateisinamas, atsižvelgiant į prieš tai minėtų skirtingų sąlygų buvimą
keleivių vežimo rinkoje. Esant tokioms aplinkybėms, ginčijama sprendimo
dalis laikytina teisėta ir atitinkanti aukštesnės galios teisės aktus (b. l. 128–134).
III.
Nesutikdami su Panevėžio apygardos administracinio teismo
2009 m. vasario 13 d. sprendimu, Seimo nariai Julius Dautartas ir Petras
Luomanas (toliau – ir apeliantai) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo
teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jų pareiškimą
tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: 1) teismas
nepagrįstai nustatė, jog Konkurencijos įstatymo nuostatos ir teisės normos,
reglamentuojančios keleivių vežimą, tarifų ir kainų už keleivių vežimą
reguliavimo srityje, tarpusavyje sąveikauja kaip bendroji teisės norma
(Konkurencijos įstatymas) ir specialioji teisės norma (teisės normos,
reglamentuojančios keleivių vežimą). Mano, jog būtent šis įstatymas yra
specialus teisės aktas, o vertinant, ar Taryba neatliko veiksmų, nesuderinamų
su sąžiningos konkurencijos laisve, būtina nustatyti, ar: pirma, ginčijamas
sprendimas neteikia privilegijų arba nediskriminuoja atskirų ūkio subjektų
arba jų grupių; antra, dėl priimto sprendimo neatsirado arba negali atsirasti
skirtingos konkurencijos sąlygos atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems
ūkio subjektams; trečia, skirtingas konkurencijos sąlygas nulėmė Lietuvos
Respublikos įstatymų reikalavimų vykdymas; 2) mano, jog tarifų keitimas
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gali būti atliekamas pagal visų Panevėžio miesto vežėjų, vežančių reguliariais
reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, pageidavimus didinti ar
mažinti vežimo tarifus, o šiuo atveju tarifų didinimą inicijavo išimtinai
UAB „Panevėžio autobusų parkas“; 3) vienašališkais atsakovo teoriniais
skaičiavimais pagrįsti naujieji tarifai pažeidžia maršrutinių taksi vežėjų
teises bei visų Panevėžio miesto gyventojų teisėtus interesus, Transporto
veiklos pagrindų įstatymo 9 straipsnio 1 dalį, Vietos savivaldos įstatymo 4
straipsnio 6 punktą; 4) sprendime nepagrįstai nustatyta, jog atsakovas įrodė,
kad savivaldybės vežėjo vidutinis darbo užmokestis yra 2500 Lt, ir kad tai
labiau ekonomiškai pagrįsta nei privačių vežėjų nurodytas vidutinis darbo
užmokestis. Į bylą nepateikta jokių tai patvirtinančių įrodymų (darbo
sutarčių kopijos ir pan.). Atsakovas, teigdamas, kad autobuso kuro norma 100
km ridos yra 13 litrų, nenurodo jokių kitų transporto priemonės techninių
duomenų, todėl toks teiginys taip pat nepagrįstas (b. l. 140–144).
Atsiliepdamas į apeliacinį skundą atsakovas – Panevėžio miesto
savivaldybės taryba – prašo jį atmesti. Nurodo, jog dėl Konkurencijos įstatymo
nuostatų ir teisės normų, reglamentuojančių keleivių vežimą, tarifų ir kainų
už keleivių vežimą reguliavimo srityje tarpusavyje santykio yra pasisakęs
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr. A8-92/2007, o nurodyta
aplinkybė, jog kainas ir tarifus už keleivių vežimą savivaldybė galėtų didinti tik
esant vežėjų prašymui, teisiškai nepagrįsta. Nei Vietos savivaldos įstatymas, nei
Kelių transporto kodeksas nenumato, jog kainų peržiūrėjimo procedūra turėtų
būti pradedama tik esant vežėjo prašymui, priešingai, savivaldybėms pavedama
leisti vežėjams privalomus teisės aktus (b. l. 148–150).
Trečiasis suinteresuotas asmuo – Privačių vežėjų asociacija „Maršrutas“
– reikšdamas nuomonę dėl apeliacinio skundo, prašo jį tenkinti palaikydamas
apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus (b. l. 151–154).
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas atmestinas.
Pirmiausia pažymėtina, jog byla pirmosios instancijos teisme nagrinėta
pagal kelių pareiškėjų, t. y. Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje bei
Seimo narių Juliaus Dautarto ir Petro Luomano prašymus, tačiau apeliacinis
skundas pateiktas tik Seimo narių ir tik dėl pirmosios instancijos teismo
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sprendimo dalies, kuria atmestas jų pareiškimas. ABTĮ 136 straipsnio 1
dalis įpareigoja teismą, apeliacine tvarka nagrinėjant bylą, patikrinti tiek
apskųstosios, tiek neapskųstosios sprendimo dalių teisėtumą ir pagrįstumą,
taip pat sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tų asmenų atžvilgiu, kurie
skundo nepadavė, o straipsnio 2 dalis numato, jog teismo nesaisto apeliacinio
skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą.
Taigi, atsižvelgus į minėtas nuostatas, teisėjų kolegija, patikrinusi
pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas Vyriausybės atstovo
Panevėžio apskrityje prašymas, Panevėžio apygardos administracinio teismo
argumentaciją ir jų pagrindu padarytas išvadas palaiko ir jų nebekartoja.
Seimo nariai Panevėžio apygardos administracinio teismo prašė
pripažinti Tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-26-19 3.1 ir 3.2
punktus prieštaraujančius Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Transporto
veiklos pagrindų įstatymo 3 straipsnio 4 punktui ir juos laikyti panaikintais.
Taryba skundžiamo sprendimo 3 punktu, vadovaudamasi Vietos
savivaldos įstatymu bei Kelių transporto kodeksu, nustatė keleivių vežimo
reguliariais reisais maršrutiniais taksi bilietų kainas su pridėtinės vertės
mokesčiu: 3.1. vienkartinis važiavimo bilietas, įsigyjamas prekybos vietose –
1,60 Lt; 3.2. vienkartinis važiavimo bilietas, įsigyjamas maršrutiniame taksi
– 1,90 Lt.
Apeliantai, ginčydami pirmosios instancijos teismo sprendimą, nurodo,
jog teismas nepagrįstai nustatė, kad Konkurencijos įstatymo nuostatos ir
teisės normos, reglamentuojančios keleivių vežimą, tarifų ir kainų už keleivių
vežimą reguliavimo srityje, tarpusavyje sąveikauja kaip bendroji teisės
norma (Konkurencijos įstatymas) ir specialioji teisės norma (teisės normos,
reglamentuojančios keleivių vežimą). Mano, jog Konkurencijos įstatymas
šiuo atveju yra specialus teisės aktas. Nagrinėjamu aspektu pasakytina,
jog pirmosios instancijos teismas išsamiai argumentavo Konkurencijos
įstatymo nuostatų ir teisės normų, reglamentuojančių keleivių vežimą,
tarifų ir kainų už keleivių vežimą reguliavimo srityje, tarpusavio santykį,
tokia pozicija suformuota dar Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2007 m. vasario 19 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A8-92/2007.
Vertindami šią poziciją kaip nepagrįstą, apeliantai remiasi Konkurencijos
įstatymo 1 straipsnio 2 dalies, 2 straipsnio, 4 straipsnio 2 dalies nuostatomis,
tačiau nagrinėjamu atveju pabrėžtina, jog teismo specialiomis pripažintos
teisės aktų nuostatos nepaneigia Konkurencijos įstatymo nuostatų, o į
apelianto akcentuojamus klausimus (ar ginčijamas sprendimas neteikia
privilegijų arba nediskriminuoja atskirų ūkio subjektų arba jų grupių, ar dėl
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priimto sprendimo neatsirado arba negali atsirasti skirtingos konkurencijos
sąlygos atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, ar skirtingas
konkurencijos sąlygas nulėmė Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų
vykdymas) pirmosios instancijos teismas iš esmės atsakė analizuodamas
naujai nustatytus tarifų dydžius jiems apskaičiuoti taikytų kainodaros
principų ir tikslų aspektu.
Apeliantai mano, jog paslaugų tarifai apskaičiuoti nepagrįstai ir
neteisėtai, nes juos keičiant nebuvo išreikštas tos pačios rinkos ūkio
subjektų, t. y. visų Panevėžio miesto vežėjų, vežančių reguliariaisiais reisais
vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, pageidavimas didinti ar mažinti
vežimo tarifų dydžius. Šiuo aspektu pažymėtina, jog nei Vietos savivaldos
įstatymas, nei Kelių transporto kodeksas nenumato, kad kainų peržiūrėjimo
procedūra turėtų būti pradedama tik esant visų vežėjų prašymui, priešingai,
savivaldybėms pavedama leisti vežėjams privalomus teisės aktus savo
iniciatyva (Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 37 p.).
Seimo nariai taip pat teigia, jog tarifų dydžiai buvo ženkliai padidinti
ne pagal vienodus kainodaros principus. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog
toks teiginys nepagrįstas. Pažymėtina, jog sprendžiant, ar naujųjų tarifų
kainodaros principai ir tikslai nebuvo pažeisti, būtina vertinti Tarybos
veiksmus pagal tuo metu susiklosčiusią situaciją ir turėtus duomenis, o ne
pagal dabar esamą, t. y. kai pirmosios ir apeliacinės instancijos teismams
2009 m. sausio 21 d., 2009 m. vasario 2 d. ir 2010 m. sausio 20 d. teikiami
paskaičiavimai dėl tarifų ir analizuojami veiksniai, lemiantys skirtingus
tarifus (b. l. 102–109, 182−184). Pabrėžtina, jog bylos medžiaga patvirtina,
kad keleivių vežimo tarifų peržiūrėjimas ir diferencijavimas pradėtas dar
2008 m. spalio mėnesį (b. l. 32, 46, 54). Panevėžio miesto viešojo transporto
plėtros strategijai parengti 2008 m. spalio 10 d. vyko darbo grupės viešas
posėdis, kuriame dalyvavo individualių įmonių savininkai ir pats L. V. ir
kuriame nutarta prašyti maršrutinių taksi atstovus pateikti pajamų – išlaidų
suvestines tarifams apskaičiuoti (b. l. 54). Prašytus duomenis pateikė tik R.
S. įmonė (b. l. 53). Taigi iš bylos medžiagos matyti, jog privatiems vežėjams
buvo sudarytos visos sąlygos dalyvauti (plačiąja prasme) skundžiamo
sprendimo priėmime, t. y. ginčo klausimai buvo svarstomi viešai, ne kartą
prašyta pateikti tam reikalingus duomenis (b. l. 119), tačiau vežėjai prašomų
duomenų neteikė, todėl atsakovas pagrįstai pagal turimus duomenis bei
savivaldybėje kaupiamą informaciją – privačių vežėjų ketvirtines ataskaitas,
bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis ir kt. (b. l. 92, 119–120),
sprendė dėl konkretaus tarifo nustatymo. Pažymėtina ir tai, jog pirmosios
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instancijos teismas apklausė net tris atsakovo darbuotojus – I. U., A. K.
(asmenys, dirbę Miesto ūkio skyriuje, vykdžiusiame miesto transporto
organizavimą – ginčijamo sprendimo metu galiojusių Miesto ūkio skyriaus
nuostatų 6 p.) ir N. S. (asmuo, dirbęs Ekonomikos ir turto valdymo skyriuje,
analizuojančiame ir teikiančiame tvirtinti savivaldybės kontroliuojamų
įmonių teikiamų paslaugų įkainius ir tarifus – Ekonomikos ir turto valdymo
skyriaus nuostatų 7.3 p.) liudytojais, kurie patvirtino, kad iš privačių vežėjų
buvo prašyti skundžiamam sprendimui priimti reikalingi duomenys, o
pirmosios instancijos teisme išsamiai išanalizuoti trečiojo suinteresuoto
asmens, Privačių vežėjų asociacijos „Maršrutas“, pateikti duomenys pirmosios
instancijos teismo buvo tinkamai įvertinti, apeliantai tokių teismo išvadų
objektyviais įrodymais nepaneigė. Taigi, atsižvelgus į šias aplinkybes,
nėra pagrindo teigti, jog Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies
nuostatos, įpareigojančios savivaldybių tarybas keleivių vežimo reguliariais
reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų dydžius nustatyti
atsižvelgiant į kiekvieną konkretų maršrutą, keleivių srautus bei aptarnavimo
intensyvumą, buvo pažeistos.
Apeliantai pripažįsta, kad padidinus tarifus UAB „Panevėžio autobusų
parkas“ veikla gali tapti rentabilia, tačiau maršrutinių taksi vežėjams
vežimo tarifai ženkliai padidinti. Šiuo aspektu pažymėtina, jog pirmosios
instancijos teismas teisingai nurodė, jog skirtingų vežimo sąlygų autobusais
ir maršrutiniais taksi buvimas keleivių vežimo rinkoje, kiek tai liečia keleivių
srautus, yra ta Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta
prielaida, kuri leidžia skirtingiems vežėjams nustatyti skirtingus keleivių
vežimo tarifus, o esamas kainų santykis (tarifų skirtumas nesiekia 7 procentų)
– nėra tas, kuris varžytų vežėjų veiklos savarankiškumą bei laisvą ir sąžiningą
konkurenciją. Teisėjų kolegija pastebi, jog apeliantai remiasi Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. spalio 30 d. nutartimi byloje
Nr. A5-749/2003, kurioje panaikintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2003 m. kovo 27 d. sprendimo Nr.1-82 „Dėl keleivių vežimo vienkartinių
bilietų kainos patvirtinimo“ 1.2 punktas, nustatęs keleivių vežimo
maršrutiniais taksi Klaipėdos mieste dieninio tarifo vienkartinio bilieto
kainą, tačiau šios bylos ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės skiriasi.
Pažymėtina, jog apeliantų minimoje byloje maršrutinių taksi vežėjams buvo
nustatytas net 87 procentais didesnis tarifas nei vežėjams autobusais.
Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta, darytina išvada, jog tenkinti apeliacinį
skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Lietuvos Respublikos Seimo narių Juliaus Dautarto ir Petro Luomano
apeliacinį skundą atmesti.
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 13 d.
sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23
d. sprendimo Nr. T2-426 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų
patvirtinimo“ atitikties Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30
straipsnio 4 daliai, dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 10 punkto ir
1 priedo „Vietinės rinkliavos dydžiai vietinės rinkliavos mokėtojams“,
išskyrus eilutę Nr. 15, atitikties Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo
2 straipsniui, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktui, Lietuvos Respublikos atliekų
tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 11 daliai ir 32 straipsnio 1 daliai, Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3
punktui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d.
nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo
plano (2007 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1224 redakcija) 96 punktui,
dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 28 punkto atitikties Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo
pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 2.5 punktui ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 876 „Dėl Valstybės ir
savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir
karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines
paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Valstybės
ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir
karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines
paslaugas tvarkos aprašo 5 punktui
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Administracinė byla Nr. A525-471/2010
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. kovo 29 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas) ir Romano
Klišausko (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Rasai Kubickienei,
dalyvaujant pareiškėjams Evaldui Jurkevičiui ir Irenai Šiaulienei,
pareiškėjo atstovui advokatui Deividui Poškai,
atsakovo atstovui Gražinai Eimantaitei,
trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams Kristinai Vintilaitei, Daivai Kerekeš,
Šarūnui Reikalui, Šarūnui Jonui Tamuliui, advokatui Virgilijui Kaupui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo narių Irenos Šiaulienės ir Evaldo
Jurkevičiaus apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio
teismo 2009 m. balandžio 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal
pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo narių Irenos Šiaulienės ir Evaldo
Jurkevičiaus pareiškimą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai,
tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei Klaipėdos
regiono atliekų tvarkymo centrui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui
Klaipėdos apskrityje, Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl norminio
administracinio akto teisėtumo ištyrimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjai Lietuvos Respublikos Seimo nariai Irena Šiaulienė ir Evaldas
Jurkevičius patikslintu pareiškimu (t. II, b. l. 74–78) kreipėsi į Klaipėdos
apygardos administracinį teismą, prašydami:
1) ištirti, ar Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir
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Taryba) 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. T2-426 „Dėl Klaipėdos
miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas) neprieštarauja
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 daliai, ir
nustačius, kad prieštarauja, jį panaikinti;
2) ištirti, ar Sprendimu patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų
(toliau – ir Nuostatai) 10 punktas ir Nuostatų 1 priedas „Vietinės rinkliavos
dydžiai vietinės rinkliavos mokėtojams“, išskyrus eilutę Nr. 15, neprieštarauja
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktui,
Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 11 daliai ir 32 straipsnio 1 daliai, ir
nustačius, kad prieštarauja, juos panaikinti;
3) ištirti, ar Nuostatų 10 punktas ir šių nuostatų 1 priedas „Vietinės
rinkliavos dydžiai vietinės rinkliavos mokėtojams“, išskyrus eilutę Nr. 15,
neprieštarauja Rinkliavų įstatymo 2 straipsniui ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio
strateginio atliekų tvarkymo plano (nauja redakcija patvirtinta Vyriausybės
2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224) (toliau – ir Valstybinis strateginis
atliekų tvarkymo planas) 96 punktui, ir nustačius, kad prieštarauja, jį
panaikinti;
4) ištirti, ar Nuostatų 10 punktas ir šių nuostatų 1 priedas „Vietinės
rinkliavos dydžiai vietinės rinkliavos mokėtojams“, išskyrus eilutę Nr. 15,
neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3
straipsnio 1 dalies 3 punktui, ir nustačius, kad prieštarauja, jį panaikinti;
5) ištirti, ar Nuostatų 28 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų
patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių
nuostatų patvirtinimo“ 2.5 punktui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 876 „Dėl Valstybės ir savivaldybių
gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį,
elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos
aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Valstybės ir savivaldybių
gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį,
elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos
aprašo (toliau – ir Tvarkos aprašas) 5 punktui, ir nustačius, kad prieštarauja,
jį panaikinti;
6) teismui pripažinus Sprendimą (ar jo dalį) neteisėtu, sustabdyti šio
Sprendimo (ar jo dalies) galiojimą iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos.
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Nurodė, kad Sprendimas prieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo 30
straipsnio 4 daliai, nes pagal šią įstatymo nuostatą savivaldybė, nutarusi
įvesti vietinę rinkliavą iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą
ir tvarkymą, turi organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo (komunalinių
atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtojimo) paslaugų viešojo
pirkimo konkursą. Nagrinėjamu atveju teisė vykdyti Klaipėdos miesto
savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijas
bei teikti viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas be konkurso
(pagal koncesijos sutartį) buvo suteikta UAB Klaipėdos regiono atliekų
tvarkymo centrui (toliau – ir Bendrovė). Kadangi komunalinių atliekų
tvarkymo (komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtojimo)
paslaugų teikėją buvo apsispręsta parinkti ne viešojo pirkimo konkurso būdu,
savivaldybės taryba privalėjo nustatyti tarifus už atliekų tvarkymo paslaugas,
bet ne įvesti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
bei tvirtinti šios rinkliavos nuostatus. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1
dalies 8 punktas įtvirtina savivaldybės tarybos teisę savivaldybės teritorijoje
nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų
ir atliekų tvarkymą. Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje yra
įtvirtintas atliekų tvarkymo srityje taikomas principas „teršėjas moka“, kuris
reiškia, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti atliekų turėtojas ir (ar)
medžiagų bei gaminių, tarp jų – pakuotės, dėl kurių naudojimo susidaro
atliekos, gamintojas ar importuotojas. Atliekų turėtojas apibrėžiamas kaip
atliekų gamintojas arba asmuo, kuris turi atliekų (Atliekų tvarkymo įstatymo
2 str. 11 d.). Padarė išvadą, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą gali būti nustatyta tik tokiu
būdu, kad pareiga mokėti vietinę rinkliavą būtų tiesiogiai siejama su asmeniu,
kuris naudojasi šia viešąja paslauga, t. y. atliekų turėtoju. Tuo tarpu Nuostatų
10 punktas ir Nuostatų 1 priedas prievolę mokėti vietinę rinkliavą bei vietinės
rinkliavos dydžius sieja su nekilnojamojo turto turėjimu ar naudojimu
(išskyrus Nuostatų 1 priedo eilutę Nr. 15) ir šio nekilnojamojo turto dydžiu
(bendruoju plotu). Tokiu būdu savivaldybės taryba, nustatydama pareigą
mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
pagal fizinio ar juridinio asmens nuosavybės teise ar kitu būdu valdomą
naudojamą nekilnojamąjį turtą, o ne pagal iš šių asmenų surinktą atliekų kiekį,
pažeidė Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktą, Atliekų tvarkymo
įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą principą „teršėjas moka“, to paties
įstatymo 2 straipsnio 11 dalį. Pagal Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo
plano 96 punktą viename atliekų tvarkymo regione visiems komunalinių
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atliekų turėtojams turėtų būti taikoma vienoda tvarkymo kaina už tokį patį
tvarkomų atliekų kiekį ir tokią pačią teikiamos paslaugos kokybę. Kadangi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs (byla Nr. Al933/2004), jog rinkliavai, kaip valstybės ar savivaldybės biudžeto pajamų
teisinei formai, būdingas atlygintinumas, rinkliava pagal savo teisinę prigimtį
yra atlygintino (kompensacinio), o ne baudinio pobūdžio mokėjimas. Todėl
konkretus rinkliavos tarifas turi būti siejamas su teikiamos paslaugos verte,
o skirtingi rinkliavos už tą pačią paslaugą tarifai gali būti nustatomi tik esant
objektyvioms šį skirtumą pateisinančioms aplinkybėms. Padarė išvadą, kad
kiekvienas asmuo už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugą
privalo mokėti tiek, kiek kainuoja iš šio asmens surinkto komunalinių atliekų
kiekio sutvarkymas. Be to, už to paties atliekų kiekio sutvarkymą ir už tokią
pačią paslaugos kokybę kaina (tarifas) privalo būti vienoda. Atsižvelgiant į
Nuostatų priede nustatytus vietinės rinkliavos dydžius ir parametrus, pagal
kuriuos šie dydžiai skaičiuojami, darytina išvada, jog vietinė rinkliava už
komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą yra apskaičiuojama nesilaikant
Rinkliavų įstatymo 2 straipsnyje ir Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo
plano 96 punkte nustatytų reikalavimų. Pažymėjo, kad nustatant rinkliavą pagal
nekilnojamojo turto bendrąjį plotą, asmuo nebetenka įstatymu jam suteiktos
teisės mokėti už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugą tiek,
kiek ši paslauga yra verta, tai yra padengti tik tas išlaidas, kurios yra reikalingos
iš jo surinktų atliekų kiekiui sutvarkyti. Viešojo administravimo įstatymo 3
straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintas proporcingumo principas reikalauja,
kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės atitiktų
būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus. Tuo atveju, kai vietinės rinkliavos
dydžių nustatymas siejamas su valdomo nekilnojamojo turto kiekiu ar plotu,
neišvengiamai pažeidžiamas proporcingumo principas. Be to, Nuostatų 28
punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d.
nutarimo Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės
administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (toliau – ir Pavyzdiniai
nuostatai) 2.5 punktui ir Tvarkos aprašo 5 punktui. Pagal Tvarkos aprašo
3 punktą šiukšlių išvežimas yra viena iš komunalinių paslaugų. Tuo tarpu
pagal Nuostatų 28 punktą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą
ir tvarkymą asmenys privalo mokėti kas ketvirtį ir atsiskaityti iki einamojo
ketvirčio pirmo mėnesio 15 d., išskyrus už pirmą ketvirtį iki vasario 15 d.,
todėl rinkliavos mokėtojai įpareigojami susimokėti avansu už paslaugą kurios
dar negavo, o ne po paslaugos suteikimo, kaip to reikalauja minėtų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų nuostatos.
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Atsakovas Taryba atsiliepimais į pareiškimą (t. II, b. l. 92, 103–113)
prašė pareiškimą atmesti.
Nurodė, jog atsižvelgiant į Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio
4 dalies konstrukciją, sistemiškai ir teleologiškai aiškinant teisės norminius
aktus (Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 4 d., Lietuvos Respublikos
koncesijų įstatymo 2 str. 1 d., 3 str. 2 d. 5 p., Rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d.
8 p.) akivaizdu, kad savivaldybė visais atvejais turi teisę komunalinių atliekų
tvarkymo sistemą pavesti eksploatuoti savivaldybės įsteigtai bendrovei arba
kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įmonei ir tik tais atvejais, kai
tokio sprendimo nepriima, gali organizuoti operatorių (atliekų tvarkytojų)
atrankos konkursą ar turi organizuoti šios paslaugos viešojo pirkimo
konkursą. Klaipėdos miesto savivaldybė, siekdama kokybiškai vykdyti
visas įstatymais numatytas funkcijas ir pasiūlyti visiems gyventojams
ir ūkio subjektams viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą,
užtikrinti, kad paslauga atitiktų aplinkosauginius, techninius-ekonominius
ir higienos reikalavimus, ir vadovaudamasi Valstybinio strateginio atliekų
tvarkymo plano 57 ir 69 punktais, įsteigė UAB Klaipėdos regiono atliekų
tvarkymo centrą. Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklauso
92,281 % Bendrovės akcijų. Savivaldybė komunalinių atliekų tvarkymo
sistemą visais atvejais galėjo pavesti eksploatuoti savivaldybės įsteigtai
Bendrovei. Be to, savivaldybė, siekdama kokybiškai vykdyti visas įstatymais
numatytas funkcijas, pasiūlyti visiems gyventojams ir ūkio subjektams
viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atsižvelgdama į tai, kad
pagal 2002 m. gruodžio 17 d. Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės pasirašytą finansinį memorandumą 2001/LT/16/P/PE/010
dėl projekto „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
Bendrovė yra galutinis ISPA programos paramos gavėjas ir sukurto turto
(Dumpių sąvartyno, didžiųjų ir biodegraduojamų atliekų aikštelių) savininkas,
2006 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T2-412 ir 2007 m. kovo 29 d.
sprendimu Nr. T2-79 pripažino tikslingu Klaipėdos miesto savivaldybės
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų koncesijos
suteikimą ir pritarė koncesijos sutarties dėl Klaipėdos miesto savivaldybės
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų perdavimo ir
vykdymo su Bendrove projektui. Pagal Koncesijos sutartį Bendrovei pavesta
teikti viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas ir būti komunalinių
atliekų tvarkymo sistemos operatoriumi (Koncesijos sutarties 23 punktas).
Tuo tarpu dalį atliekų tvarkymo paslaugų (atliekų surinkimą ir vežimą) teikia
viešojo pirkimo būdu parinkti šios paslaugos teikėjai. Nurodė, jog Atliekų
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tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 11 dalis, 32 straipsnio 1 dalis, Rinkliavų
įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato tik subjektą, turintį pareigą
mokėti už atliekų tvarkymą ir surinkimą. Toks subjektas yra atliekų turėtojas,
t. y. tas, kas turi atliekų. Nuostatų 12 punkte taip pat aiškiai apibrėžta, kad
rinkliavos mokėtojai yra atliekų turėtojai. Nurodė, kad principo „teršėjas
moka“ turinys atskleistas Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano
81 punkte, pagal kurį toks principas taikomas kuriant komunalinių atliekų
tvarkymo sistemą, tvarkant gamybos ir kitoje ūkinėje veikloje susidarančias
atliekas, organizuojant gamintojo atsakomybės principu pagrįstą gaminių
ir pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, gamyboje ir
vykdant kitą ūkinę veiklą, tvarkymą. Pažymėjo, kad rinkliavos už komunalinių
atliekų tvarkymą apskaičiavimo būdo parinkimas ir dydžio nustatymas
yra savivaldybės kompetencija. Savivaldybės pasirinktas apskaičiavimo už
komunalinių atliekų tvarkymą būdas (pagal vietinės rinkliavos mokėtojų
turimą ar naudojamą nekilnojamojo turto plotą) nepakeičia teisės norminiais
aktais nustatyto mokėtojo už atliekų tvarkymą. Pasirinkus bet kurį rinkliavos
už komunalinių atliekų tvarkymą apskaičiavimo būdą, už atliekų tvarkymą
moka atliekų turėtojas. Be to, Europos Komisija nėra nustačiusi vieningų
įmokų už komunalinių atliekų tvarkymą apskaičiavimo kriterijų, todėl
Europos Sąjungos valstybių narių skirtingų savivaldybių teritorijose taikomi
skirtingi apmokestinimo už komunalinių atliekų tvarkymą būdai. Rinkliavos
Klaipėdos miesto gyventojams dydis nepriklauso nuo atliekų turėtojų
nutolimo nuo atliekų tvarkymo vietos, todėl prieinamumo principas yra
užtikrintas. Vietinės rinkliavos dydžiai visiems subjektams apskaičiuojami
pagal vienodus – 203 Lt vienos tonos surinkimo ir sutvarkymo kaštus. Be
to, įmoka už atliekų surinkimą ir tvarkymą turi būti nustatyta tokia, kad
gaunamos pajamos padengtų visas atliekų tvarkymo sistemos išlaidas.
Nurodė, kad pasirinktas rinkliavos apskaičiavimo būdas pagal vietinės
rinkliavos mokėtojų turimą ar naudojamą nekilnojamojo turto plotą užkerta
kelią piktnaudžiavimui išvengti rinkliavos mokėjimo, sukuriama tiksli ir
stabili įmokų surinkimo ir administravimo duomenų bazė. Nekilnojamojo
turto objektų plotas turi įtakos ir atliekų susidarymo kiekiui, nes statybos
ir griovimo, elektros ir elektroninės įrangos, žaliųjų atliekų, senų baldų, kitų
atliekų kiekio susidarymas buityje susijęs su nekilnojamojo turto remontu,
priežiūra, aprūpinimu baldais, elektronine įranga, šildymu, prestižu, sodų ir
daržų priežiūra, t. y. ir su nekilnojamojo turto dydžiu. Pabrėžė, jog vietinei
rinkliavai, skirtingai nei valstybės rinkliavai, nėra būdingas atlygintinumas.
Nurodė, jog pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio nuostatas valstybės
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rinkliavos sąvokos apibrėžime yra įtvirtintas atlygintinumo už teikiamas
paslaugas, kurios apibrėžtos straipsnio 2 dalyje, principas, tuo tarpu vietinės
rinkliavos apibūdinime to nėra. Todėl padarė išvadą, kad valstybės rinkliavos
sąvokos apibūdinimas pagal loginį ryšį yra pateiktas straipsnio 1 ir 2 dalyse,
t. y. straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatos yra vientisos. Vietinės rinkliavos
sąvokos apibrėžimas, pateiktas Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje,
nei konstruktyviai, nei savo turiniu nėra susietas su šio straipsnio 1 ir 2
dalių nuostatomis. Vietinės rinkliavos apibrėžime, skirtingai nuo valstybės
rinkliavos apibrėžimo, nėra nuorodos į atlyginimą už teikiamas paslaugas.
Pagal šį apibrėžimą, Rinkliavų įstatymo 12 straipsnį (kuriame nurodyta
savivaldybės tarybos teisė nustatyti vietinę rinkliavą ir tvirtinti vietinės
rinkliavos nuostatus), 13 straipsnio 1 dalį (kurioje nurodyta, kad vietinės
rinkliavos dydis nustatomas vietinės rinkliavos nuostatuose) bei Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 37 punktą (kuriame
nurodyta savivaldybės tarybos teisė nustatyti vietines rinkliavas) galima
daryti išvadą, kad vietinės rinkliavos ir jos dydžio nustatymas yra visiška
savivaldybės tarybos diskrecija. Vietinės rinkliavos samprata (skirtingai nuo
valstybės rinkliavos) nėra kaip nors siejama su atlygiu už teikiamas paslaugas
komunalinių ar panašių paslaugų prasme. Konstatavo, kad vietinė rinkliava
yra savivaldybės tarybos nustatyta įmoka už Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio
1 dalyje nurodytus rinkliavos objektus. Atsižvelgiant į tai, kad Pavyzdiniuose
nuostatuose ir Tvarkos apraše reglamentuojami butų ir kitų patalpų savininkų,
valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymai už
namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, jų techninę priežiūrą,
komunalines ir kitas paslaugas, tačiau juose nereglamentuojamas rinkliavų,
kaip privalomų įmokų, mokėjimas, rinkimas ar apskaičiavimas, šiems teisės
norminiams aktams Nuostatai objektyviai negali prieštarauti. Kadangi
vietinės rinkliavos objektas yra komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymas, ne tik atliekų išvežimas, o visa atliekų tvarkymo
sistema, įmoka už atliekų surinkimą ir tvarkymą turi būti nustatyta tokia, kad
gaunamos pajamos padengtų visas atliekų tvarkymo sistemos išlaidas, vietinės
rinkliavos mokėjimas ketvirčiais nustatytas tik dėl vienintelės priežasties –
siekiant kuo mažesnių rinkliavos administravimo kaštų.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Bendrovė atsiliepimu į pareiškimą (t. II,
b. l. 2–6) prašė pareiškimo netenkinti.
Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Seimas 1996 m. rugsėjo 25 d.
patvirtino Valstybinę atliekų tvarkymo strategiją, kurioje atliekų tvarkymas
nurodytas kaip prioritetinė aplinkos apsaugos sritis. Patvirtinus Valstybinį
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strateginį atliekų tvarkymo planą, nustatytos pagrindinės teisinės,
administracinės ir ekonominės priemonės, kurios turėtų būti vykdomos
visuose valdymo lygmenyse. Vienas iš svarbiausių nutarimu nustatytų
strateginio atliekų tvarkymo plano tikslų – racionalios atliekų tvarkymo
sistemos, tenkinančios visuomenės poreikius, užtikrinančios geros aplinkos
kokybės ir nepažeidžiančios rinkos ekonomijos principų, sukūrimas,
atliekų tvarkymo užduočių, priemonių ir veiksmų, sudarančių sąlygas per
artimiausią dešimtmetį įgyvendinti Europos Sąjungos atliekų tvarkymo
direktyvas, sukūrimas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įgyvendindama
Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą, 2005 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 780 „Dėl regioninių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektų
pripažino turinčiais valstybinę svarbą“ pripažino 9 regioninius atliekų
tvarkymo sistemos sukūrimo projektus, vykdomus pagal finansinius
memorandumus, pasirašytus Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
ir Europos Bendrijų Komisijos. Šiuo nutarimu Klaipėdos regiono atliekų
sistemos sukūrimo projektas pripažintas turinčiu valstybinę svarbą. Europos
Bendrijų Komisija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė, turėdamos tikslą
Klaipėdos regione įkurti tvirtą ir darnią aplinkosauginiu bei ekonominiu
atžvilgiu atliekų tvarkymo sistemą, kuri atitiktų šalies reikalavimus ir
galiojančių Europos Bendrijų nuostatų reikalavimus (direktyvos 75/442/
EEB, 91/156/EEB ir 1999/31/EC), 2002 m. gruodžio 17 d. pasirašė finansinį
memorandumą dėl Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros,
kuriuo numatė, kad Europos Bendrija šio projekto įgyvendinimui skiria
50 procentų lėšų, 20 procentų lėšų sudarys Lietuvos Respublikos biudžeto
lėšos, o 30 procentų lėšų bus skolintos lėšos. Pirmame Klaipėdos regiono
atliekų tvarkymo sistemos kūrimo etape finansinis memorandumas numatė
įkurti regioninę atliekų tvarkymo bendrovę, kuri būtų atsakinga už atliekų
tvarkymą ir šalinimą, apdorojimą ir teikiančią pagalbą savivaldybėms
atliekų tvarkymo srityje. Pagal 2005 m. gegužės 31 d. regiono savivaldybių
susitarimą Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistema turi
įgyvendinti Atliekų tvarkymo įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytus
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos reikalavimus, o visos Klaipėdos
regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos finansavimo pagrindas
– principo „teršėja moka“ įgyvendinimas, kuris realizuojamas regiono
savivaldybėms įvedant vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą
iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą. Savivaldybės susitarė, kad visi Klaipėdos
regiono atliekų turėtojai apmoka tik atliekų transportavimo kaštų nuo
atskiros savivaldybės iki regiono sąvartyno skirtumą, įvedant skirtingus
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„sąvartyno vartų“ mokesčius atliekoms, atvežtoms iš skirtingų savivaldybių,
o vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą rinkimą organizuoja savivaldybės.
2006 m. liepos 4 d. regiono savivaldybės pasirašė ketinimų protokolą, kuriuo
susitarė pritarti, kad savivaldybės su Bendrove sudarytų koncesijos sutartis,
kuriomis savivaldybės perduos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
operatoriaus funkcijas Bendrovei ir inicijuos savivaldybių tarybų sprendimus.
Siekdamos užtikrinti principą „teršėjas moka“, savivaldybės įpareigotos
nustatyti tokią įmoką už atliekų surinkimą ir tvarkymą, kad gaunamos
pajamos padengtų visas atliekų tvarkymo sistemos išlaidas, o įmokos dydis
už teikiamą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą būtų pagrįstas, atitiktų
teisingumo ir protingumo principus. Klaipėdos miesto savivaldybė pasirinko
vietinės rinkliavos (fiksuotos įmokos) apmokestinimo pagal būsto plotą
sistemą, nes toks būdas atitinka Klaipėdos miesto specifiką, kai itin daug
asmenų, turinčių įtakos atliekų susidarymui, nėra deklaravę gyvenamosios
vietos Klaipėdoje, todėl tik toks būdas leidžia Klaipėdos mieste iš nustatytos
įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą padengti visas atliekų tvarkymo
sistemos išlaidas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės
atstovas Klaipėdos apskrityje atsiliepimu į pareiškimą (t. II, b. l. 114–115) su
pareiškimu sutiko.
Nurodė, jog įgyvendinant Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymu Lietuvos Respublikos Vyriausybės
atstovui suteiktus įgaliojimus, Tarybai buvo pateiktas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės atstovo 2009 m. sausio 7 d. motyvuotas teikimas Nr. (5.1)TR-2 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d.
sprendimu Nr. T2-426 patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų
pakeitimo“, kuriuo buvo pasiūlyta ištaisyti nustatytus teisės aktų pažeidimus.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos Vyriausybė
atsiliepime į pareiškimą (t. II, b. l. 227–229) nurodė, jog rinkliava pagal
nekilnojamąjį plotą mažiausiai atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme taikomą
atliekų tvarkymo principą, tačiau labiausiai atitinka Valstybiniame
strateginiame atliekų tvarkymo plane suformuluotą atliekų tvarkymo
paslaugos visuotinumą. Nei vienas rinkliavos būdas nesudaro galimybių
tiksliai apskaičiuoti įmokos (vietinės rinkliavos) už komunalinių atliekų
tvarkymą pagal kiekvieno asmens turimą atliekų kiekį. Teisingiausias būdas
būtų skaičiuoti mokestį pagal atliekų kiekį, kuris iš esmės gali būti pritaikytas
ir yra taikomas daugiau nei pusėje Lietuvos savivaldybių asmenims,
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gyvenantiems individualiuose namuose, tačiau iš esmės nesudaro galimybių
jo taikyti daugiabučiuose namuose. Pažymėjo, kad nei Klaipėdos miesto
savivaldybė, nei Bendrovė nepateikė konkrečių skaičiavimų, kiek kainuotų
administruoti komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, taikant kitus,
nei šiuo metu taikomą būdą už plotą, ir kodėl kiti būdai neleistų užtikrinti
pelningos regioninės atliekų tvarkymo sistemos veiklos.
II.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 3 d.
sprendimu (t. III, b. l. 115–126) patikslintą pareiškimą atmetė kaip nepagrįstą.
Atsižvelgė į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
(toliau – ir ABTĮ) 2 straipsnio 13 dalį, tai, jog prašomu ištirti Sprendimu buvo
patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai, kuriais reglamentuotas vietinės
rinkliavos mokėtojų registro sudarymas, vietinės rinkliavos apskaičiavimas,
vietinės rinkliavos mokėjimas, išieškojimas bei apskaita. Nurodė, jog
prašomas ištirti savivaldybės aktas turi teisės aktui būtiną imperatyvumo
požymį, yra savivaldybės administravimo subjekto priimtas norminio
pobūdžio teisės aktas individualiai neapibrėžtai subjektų grupei. Nustatė, jog
toks aktas yra paskelbtas viešai vietinėje spaudoje ir yra galiojantis. Pabrėžė,
jog nevertina tiriamo akto politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu,
o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės
aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat, ar aktas
neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir
gavo atitinkamus įgaliojimus (ABTĮ 3 str. 2 d.).
Rėmėsi Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, komunalinių
atliekų tvarkymo sistemos (2 str. 21 p.) ir atliekų tvarkymo (2 str. 12 p.)
apibrėžimais, 25 straipsniu, pagal kurį komunalinių atliekų tvarkymo sistemas,
būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti,
organizuoja savivaldybių institucijos, Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo
7 straipsnio 1 dalies 20 punktu ir nurodė, jog komunalinių atliekų tvarkymo
sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo bei perdirbimo organizavimo ir
sąvartynų įrengimo bei eksploatavimo funkcija yra priskirtoji savivaldybės
funkcija, todėl vykdydama šią funkciją, savivaldybė nėra absoliučiai
savarankiška ir privalo laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Pagal
Vietos savivaldos įstatymo 10 straipsnio 1 dalį savivaldybė yra atsakinga už
viešųjų paslaugų teikimą gyventojams. Viešąsias paslaugas teikia savivaldybių
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įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal su savivaldybėmis sudarytas sutartis kiti
fiziniai bei juridiniai asmenys, pasirenkami viešai (Vietos savivaldos įstatymo
5 str. 2 d.). Nustatė, jog Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono,
Neringos, Palangos miesto, Skuodo rajono ir Šilutės rajono savivaldybės,
atsižvelgdamos į tai, kad Europos Komisija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė
2002 m. gruodžio 17 d. pasirašė finansinį memorandumą 2001/LT/16/P/
PE/010 dėl projekto „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“,
kuriame numatė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir
plėtros etapus, reikalavimus regiono atliekų tvarkymui regione ir projekto
finansavimo sąlygas, 2005 m. gegužės 31 d. pasirašė UAB Klaipėdos regiono
atliekų tvarkymo centro akcininkų sutartį, kurioje išdėstė pagrindinius
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos principus. Minėtos sutarties
2.6 punkte pažymėta, kad Klaipėdos regiono savivaldybėms pageidaujant,
su Bendrove bus sudaromos koncesijos sutartys, kuriomis savivaldybės
perduos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijas
Bendrovei. Taip pat nurodyta, kad operatorius – juridinis asmuo, kuriam
savivaldybė koncesijos sutarties pagrindu paveda organizuoti, eksploatuoti ir
plėtoti atliekų tvarkymo sistemą. Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 12 straipsnio 11 dalį pirkimus, kuriuos atliekant tiekėjui suteikiama
koncesija, reglamentuoja Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymas. Koncesijų
įstatymo 2 straipsnio 1 dalis numato, kad koncesija yra vadovaujantis
koncesijos sutartimi ir joje nustatytomis sąlygomis suteikiančiosios institucijos
koncesininkui suteikiamas leidimas vykdyti ūkinę komercinę veiklą, taip pat
teikti viešąsias paslaugas. Vadovaujantis koncesijos sutartimi, koncesininkui
gali būti suteikiamas leidimas teikti viešąsias paslaugas atliekų naudojimo,
perdirbimo ir tvarkymo, kaip numatyta Atliekų tvarkymo įstatyme, srityje
(Koncesijų įstatymo 3 str. 2 d. 5 p.). Taip pat reglamentuotos aplinkybės,
kada koncesija suteikiama be konkurso (Koncesijų įstatymo 17 str.). Nustatė,
jog, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 39 punktu bei
Koncesijų įstatymo 17 straipsnio 6 ir 7 punktais, 2006 m. gruodžio 28 d.
buvo priimtas Tarybos sprendimas „Dėl savivaldybės komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų koncesijos suteikimo tikslingumo“,
kuriuo Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo
sistemos operatoriaus funkcijų koncesijos suteikimas pripažintas tikslingu,
ir pritarta Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo
sistemos operatoriaus funkcijų koncesijos be konkurso suteikimui Bendrovei.
Pagal 2007 m. liepos 9 d. koncesijos sutartį, sudarytą tarp Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos ir UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo
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centro, Bendrovei buvo suteiktas leidimas Klaipėdos miesto savivaldybėje teikti
viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas ir būti Klaipėdos miesto
savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriumi. Pabrėžė,
jog kadangi byloje netiriama minėtos koncesijos sutarties atitiktis Atliekų
tvarkymo įstatymo nuostatoms, laikytina, jog Klaipėdos regiono savivaldybėms
pavedus eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą jų įsteigtai
įmonei, suteikdama leidimą Klaipėdos miesto savivaldybėje Bendrovei teikti
viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas ir būti Klaipėdos miesto
savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriumi, Klaipėdos
miesto savivaldybė neturėjo organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo
(komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtojimo) paslaugų
viešojo pirkimo konkurso. Konstatavo, jog Sprendimas neprieštarauja Atliekų
tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 daliai.
Nurodė, jog savivaldybės tarybos įgaliojimai vietinės rinkliavos
nustatymo srityje nustatyti Rinkliavų įstatymo 11–13 straipsniuose.
Vadovaujantis minėto įstatymo 12 straipsniu, savivaldybės tarybai suteikiama
teisė nustatyti vietinę rinkliavą, tvirtinti vietinės rinkliavos nuostatus,
nustatyti lengvatas vietinių rinkliavų mokėtojams bei vietinės rinkliavos
grąžinimo atvejus. Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalis valstybės rinkliavą
apibrėžia kaip privalomą įmoką už valstybės ir vietos savivaldos institucijų
teikiamas paslaugas. Tuo tarpu vietinė rinkliava – savivaldybės tarybos
sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje
(Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d.). Vietinės rinkliavos yra privalomi mokėjimai į
savivaldybės biudžetą (Rinkliavų įstatymo 16 str. 2 d.), o savivaldybės taryba
turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Rinkliavų įstatymo
11 str. 1 d. 8 p.). Pažymėjo, jog atliekų turėtojas – atliekų gamintojas arba
asmuo, kuris turi atliekų (Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 11 d.). Atliekų
tvarkymo srityje taikomas principas „teršėjas moka“, kuris reiškia, kad
atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti atliekų turėtojas ir (ar) medžiagų
bei gaminių, tarp jų – pakuotės, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos,
gamintojas ar importuotojas (Atliekų tvarkymo įstatymo 32 str.). Pabrėžė,
jog nors Nuostatų 10 punkte nenurodoma, kas yra vietinės rinkliavos
mokėtojas, pagal Nuostatų 6 punktą vietinės rinkliavos mokėtojais yra
komunalinių atliekų turėtojai Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje,
išskyrus Lietuvos banką bei įmones, turinčias taršos integruotos prevencijos
ir kontrolės leidimus, rengiamus ir išduodamus Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Pagal Valstybinio strateginio atliekų
67

I. Administracinių teismų praktika

tvarkymo plano 77 dalį pagrindiniai atliekų tvarkymo principai yra
artimumo ir pakankamumo, visuotinumo principas ir principas „teršėjas
moka“. Konstatavo, jog kadangi Nuostatais nustatyta vietinė rinkliava atitinka
atliekų tvarkymo srityje taikomą principą „teršėjas moka“, Nuostatų 10
punktas ir Nuostatų 1 priedas „Vietinės rinkliavos dydžiai vietinės rinkliavos
mokėtojams“, išskyrus eilutę Nr. 15, nelaikytini prieštaraujančiais Rinkliavų
įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktui, Atliekų tvarkymo įstatymo 2
straipsnio 11 daliai ir 32 straipsnio 1 daliai.
Pažymėjo, jog Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad
vietinė rinkliava – savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma
įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje. Valstybinio strateginio atliekų
tvarkymo plano 96 punktas numatė, kad siekiant užtikrinti viešosios
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumą ir prieinamumą,
šios paslaugos kaina komunalinių atliekų turėtojui neturi priklausyti nuo
atliekų turėtojo nutolimo nuo regioninių atliekų tvarkymo infrastruktūros
objektų. Viename atliekų tvarkymo regione visiems komunalinių atliekų
turėtojams turėtų būti taikoma vienoda atliekų tvarkymo kaina už tokį patį
tvarkomų atliekų kiekį ir tokią pačią teikiamos paslaugos kokybę. Pabrėžė,
jog kadangi Rinkliavų įstatymo 2 straipsnyje, reglamentuojančiame vietinės
rinkliavos sąvoką, nėra įtvirtintas atlygintinumo už teikiamas paslaugas
principas, laikytina, jog vietinės rinkliavos dydžio nustatymas yra visiška
savivaldybės tarybos diskrecija. Nuostatų 18 punkte nurodyta, kad vietinė
rinkliava atskiroms vietinės rinkliavos mokėtojų grupėms skaičiuojama pagal
vienodas – 203 litus sudarančias, vienos tonos surinkimo ir sutvarkymo
sąnaudas. Kadangi pripažinta, jog vietinės rinkliavos dydžio nustatymas yra
visiška savivaldybės tarybos diskrecija, laikytina, jog Nuostatų 10 punktas
ir šių nuostatų 1 priedas „Vietinės rinkliavos dydžiai vietinės rinkliavos
mokėtojams“, išskyrus eilutę Nr. 15, neprieštarauja Rinkliavų įstatymo 2
straipsniui. Esant nustatytai aplinkybei, jog rinkliavos dydis Klaipėdos miesto
vietinės rinkliavos mokėtojams nepriklauso nuo jų nutolimo nuo atliekų
tvarkymo vietos, prieinamumo principas yra užtikrintas ir tai neprieštarauja
Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 96 punktui.
Remdamasis Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3
punktu, nurodė, jog bet koks piliečių teisių apribojimas ne tik turi atitikti
įstatymų leidėjo nurodytą tikslą, jis taip pat turi būti būtinas tuo požiūriu,
kad tikslas negali būti pasiektas kitomis priemonėmis, mažiau ribojančiomis
privačias teises ir interesus. Privačiam asmeniui tekę apsunkinimai turi
būti protingai susiję su ta nauda, kurią jis ir visa visuomenė gaus iš
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administracinio akto. Pažymėjo, jog tiek pareiškėjai, teigiantys, kad pasirinktu
rinkliavos apskaičiavimo būdu pažeidžiamas Viešojo administravimo
įstatyme reglamentuotas proporcingumo principas, tiek atsakovo atstovės,
tvirtinančios, kad pasirenkant konkretų rinkliavos apskaičiavimo būdą
buvo svarstoma, kuris būdas priimtinesnis ir jo įgyvendinimo priemonės
maksimaliausiai atitiktų būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus,
nepateikė konkrečių rašytinių įrodymų tokiems savo teiginiams pagrįsti.
Kadangi teismas nevertina tiriamo administracinio teisės akto ekonominio
tikslingumo požiūriu, esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatavo, jog neturi
pagrindo manyti, kad Nuostatų 10 punktas ir Nuostatų 1 priedas „Vietinės
rinkliavos dydžiai vietinės rinkliavos mokėtojams“, išskyrus eilutę Nr. 15,
prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktui.
Rinkliavas, jų dydį, rinkliavų lengvatas ir rinkliavų grąžinimo atvejus
nustato savivaldybės taryba, tvirtindama vietinės rinkliavos nuostatus
(Rinkliavų įstatymo 12, 13 str.). Pabrėžė, jog rinkliava nėra sutartinio
pobūdžio mokėjimas, todėl ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės
teisės normomis. Kadangi Nuostatų 28 punkte reglamentuojami privalomi,
o Pavyzdiniuose nuostatuose ir Tvarkos apraše – sutartinio pobūdžio
mokėjimai, laikytina, jog šie teisės aktai reglamentuoja skirtingus teisinius
santykius, todėl tarp jų negali būti prieštaravimo.
III.
Pareiškėjai pateikė apeliacinį skundą (t. III, b. l. 128–137),
kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo
2009 m. balandžio 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Apeliacinis
skundas iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir pareiškimas
pirmosios instancijos teismui, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai
apeliacinio skundo argumentai:
1. Pirmosios instancijos teismas, darydamas išvadą, jog Sprendimas
neprieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 daliai, taikė
ne tas materialinės teisės normas, netinkamai aiškino teisės normas,
nepateikė argumentų, kodėl atmetė byloje esančius įrodymus dėl viešojo
pirkimo konkurso privalomumo. Teismo nurodytos normos reglamentuoja
savivaldybės institucijų kompetenciją atliekų tvarkymo srityje, tačiau
nesuteikia teisinio pagrindo išvadai, kad vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimas, neorganizuojant viešojo pirkimo
konkurso tokios paslaugos teikėjui parinkti, atitinka Atliekų tvarkymo
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įstatymo 30 straipsnio 4 dalį. Taip pat teismas nepagrįstai rėmėsi Viešųjų
pirkimų įstatymo ir Koncesijų įstatymo nuostatomis, nes jos nesusijusios
su minėtomis Atliekų tvarkymo įstatymo normomis. Nagrinėjamu atveju
teismas nenurodė jokių teisės normų ar įrodymų, remiantis kuriais būtų
pagrindas konstatuoti, kad ši pareiškimo dalis yra nepagrįsta.
2. Pareiškėjai neprašė įvertinti 2007 m. liepos 9 d. koncesijos sutarties
teisėtumo, tačiau pats teismas, nurodęs, kad byloje tokios sutarties atitiktis
Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatoms netiriama, analizavo visas aplinkybes
ir teisės normas, kurios turėtų pagrįsti tokios koncesijos sutarties sudarymo
galimybes.
3. Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalis įtvirtina imperatyvų
reikalavimą organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų viešojo
pirkimo konkursą tuo atveju, kai nutariama įvesti vietinę rinkliavą. Daro
išvadą, jog nagrinėjamu atveju savivaldybė galėjo pavesti Bendrovei
eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą tik laikinai, iki nustatytos
vietinės rinkliavos įsigaliojimo datos (2008 m. liepos 1 d.), o įsigaliojus
vietinei rinkliavai, komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas Klaipėdos mieste
turėjo pradėti teikti viešojo pirkimo konkurso būdu parinktas paslaugos
teikėjas.
4. Nurodo, jog neginčijo savivaldybės teisės nustatyti vietinę rinkliavą
už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą,
nekėlė klausimo dėl principo „teršėjas moka“. Prašydami ištirti Nuostatų
10 punkto ir Nuostatų 1 priedo atitikimą Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio
1 dalies 8 punktui, Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 11 daliai ir 32
straipsnio 1 daliai, pareiškėjai prašė nustatyti, ar atliekų turėtojas ir kartu
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojas gali
būti apmokestinimas rinkliava, kurios dydis siejamas su jam priklausančio
nekilnojamojo turto dydžiu, o ne jo sukaupiamomis atliekomis. Pabrėžia, jog
neprašė ištirti Nuostatų 6 punkto atitikimo minėtų teisės aktų nuostatoms,
tačiau tokio punkto nuostata, jog vietinės rinkliavos mokėtojai yra
komunalinių atliekų turėtojai, nesuteikė Teismui pagrindo netirti Nuostatų 10
punkto ir Nuostatų 1 priedo atitikties teisės aktams. Be to, tokia sprendimo
dalis neatitinka ABTĮ 87 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punktų reikalavimų,
kadangi teismas nenurodė, kokie įrodymai ir kokios teisės aktų nuostatos
buvo pagrindas išvadai, jog prašomos ištirti Nuostatų normos atitinka teisės
aktų reikalavimus.
5. Teismas netinkamai aiškino Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio ir 3
straipsnio 3 dalies teisės normas, todėl padarė klaidingas išvadas dėl visiškos
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tarybos diskrecijos nustatant vietinės rinkliavos dydį ir atlygintinumo už
teikiamas paslaugas principo netaikymo. Nurodo, jog skirtingai nuo kitų
Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų vietinių rinkliavų, vietinė
rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą yra ne įmoka už leidimo, teisės atlikti tam tikrus veiksmus įsigijimą,
bet mokėjimas už suteiktą viešąją komunalinę paslaugą. Remiantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų
Atliekų tvarkymo taisyklių 63 punktu, ši rinkliava yra atlygintino pobūdžio.
Atsižvelgia į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d.
bei 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimus ir pažymi, jog teismas, prieš
konstatuodamas visišką savivaldybės tarybos diskreciją nustatant vietinę
rinkliavą bei paneigdamas atlygintinumo už teikiamas paslaugas principą,
privalėjo įvertinti visas teisės normas, reglamentuojančias atsiskaitymą už
komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas, bei sistemiškai šias teisės
normas aiškinti. Teismas nagrinėjamu atveju nevertino Rinkliavų įstatymo 11
straipsnio 1 dalies 8 punkto, Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalies, 2
straipsnio 11 dalies, Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 96 punkto
nuostatų. Taip pat pabrėžė, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
yra konstatavęs (byla Nr. Al-933/2004), kad konkretus rinkliavos tarifas turi
būti siejamas su teikiamos paslaugos verte.
6. Nurodo, kad Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 96
punktas viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kainai nustato
du atskirus privalomus reikalavimus – paslaugos kaina komunalinių atliekų
turėtojui neturi priklausyti nuo atliekų turėtojo nutolimo nuo regioninių
atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų bei viename atliekų tvarkymo
regione visiems komunalinių atliekų turėtojams turėtų būti taikoma
vienoda atliekų tvarkymo kaina už tokį patį tvarkomų atliekų kiekį ir
tokią pačią teikiamos paslaugos kokybę. Pabrėžia, jog nekelia klausimo dėl
vietinės rinkliavos nagrinėjamu atveju atitikimo pirmajam reikalavimui,
tačiau abejonių kyla dėl atitikimo būtent antrajam reikalavimui. Pirmosios
instancijos teismas neteisingai aiškino Valstybinio strateginio atliekų
tvarkymo plano 96 punktą, iš esmės konstatuodamas, jog jame įtvirtintas
tik vienas reikalavimas dėl paslaugos kainos nepriklausomumo nuo atliekų
turėtojo nutolimo nuo regioninių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų,
o antrasis reikalavimas būtų tik pirmojo pasekmė, todėl pakanka užtikrinti
pirmąjį reikalavimą ir atliekų turėtojai automatiškai mokės vienodą atliekų
tvarkymo kainą už tokį patį tvarkomų atliekų kiekį ir tokią pačią teikiamos
paslaugos kokybę.
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7. Teismas nepagrįstai vertino pareiškėjų prašymo dalį dėl Nuostatų 10
punkto bei Nuostatų 1 priedo „Vietinės rinkliavos dydžiai vietinės rinkliavos
mokėtojams“ atitikimo Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
3 punktui, kaip susijusią su ekonominio tikslingumo vertinimu. Nurodo,
jog neprašo įvertinti, kuris vietinės rinkliavos nustatymo būdas geriausias,
ar išsiaiškinti Nuostatų 18 punkte nustatytų vienos tonos atliekų surinkimo
ir sutvarkymo sąnaudų dydžio (203 Lt) pagrįstumą. Nagrinėjamu atveju
prašoma ištirti, ar vietinės rinkliavos nustatymo atskiroms subjektų grupėms
būdas pagal turimą nekilnojamąjį turtą ar jo bendrąjį plotą nepažeidžia
proporcingumo principo, ar atliekų turėtojas, už komunalinių atliekų
surinkimo ir tvarkymo paslaugą atsiskaitydamas pagal turimą nekilnojamąjį
turtą ar jo plotą, tikrai moka proporcingai jo sukauptam atliekų kiekiui,
tai yra turi padengti tik tas sąnaudas, kurios reikalingos būtent jo
sukauptam atliekų kiekiui sutvarkyti. Be to, remiantis Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktika (byla Nr. A556-189/2008), tyrimas, ar pagal
bendrąjį (naudingąjį) plotą nustatyti tarifai už namui priskirtos teritorijos
priežiūrą yra teisėti, neprilyginamas akto vertinimui ekonominio tikslingumo
požiūriu.
8. Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, jog atitinkamos
Nuostatų normos neprieštarauja Tvarkos aprašui ir Pavyzdiniams nuostatams,
nepagrįstai netaikė CK 6.584 straipsnio 1 dalies, pagal kurią komunalinės
paslaugos yra šiukšlių išvežimas, liftas, bendrojo naudojimo patalpų ir
teritorijų valymas ir kita. Taip pat nebuvo taikytos Tvarkos aprašo 3 punkto
nuostatos, remiantis kuriomis šiukšlių išvežimas yra viena iš komunalinių
paslaugų. Kadangi teismas neišsiaiškino ir nenustatė, jog komunalinių atliekų
surinkimas ir tvarkymas yra komunalinė paslauga, todėl padarė nepagrįstą
išvadą, kad atsiskaitymui už šią paslaugą neturi būti taikoma įprastinė
atsiskaitymo už komunalines paslaugas tvarka ir terminai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės
atstovas Klaipėdos apskrityje atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. III, b. l. 143–
144) su apeliaciniu skundu ir jame pateiktais argumentais sutiko.
Atsakovas Taryba atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. III, b. l. 145–154)
prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Klaipėdos apygardos
administracinio teismo 2009 m. balandžio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas iš dalies tokiais pačiais
argumentais kaip ir atsiliepimas į pareiškimą pirmosios instancijos teisme,
papildomai pateikiami tokie nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:
1. Pabrėžia, jog skirtingai nei nurodoma apeliaciniame skunde,
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Rinkliavų įstatymo 2 straipsnis bei Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo
plano 96 punktas neįtvirtina, kad kiekvienas asmuo turi mokėti tiek, kiek
kainuoja konkrečiai iš tokio asmens surinkto komunalinių atliekų kiekio
sutvarkymas, apimantis atliekų surinkimą, vežimą, apdorojimą, atliekų
tvarkymo veiklos priežiūrą, senųjų sąvartynų uždarymą ir jų priežiūrą po
uždarymo.
2. Pažymi, jog visuotinumo principas laikomas užtikrintu, kai
viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga teikiama ne mažiau kaip
95 procentams savivaldybės teritorijos asmenų, kuriems toje teritorijoje
nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektai (išskyrus žemės
sklypus be pastatų) ar kurie kitu pagrindu teisėtai valdo ar naudoja šiuos
objektus (Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 98.1 p.), todėl
būtent tik tokiu vietinės rinkliavos apskaičiavimo būdu, koks yra nustatytas
tiriamu norminiu administraciniu aktu, yra užtikrinamas visuotinumo
principas. Rinkliavos dydis Klaipėdos miesto gyventojams nepriklauso nuo
atliekų turėtojų nutolimo nuo atliekų tvarkymo vietos. Vietinės rinkliavos
dydžiai visiems subjektams apskaičiuojami pagal vienodus – 203 Lt vienos
tonos surinkimo ir sutvarkymo kaštus, todėl prieinamumo principas taip pat
yra užtikrintas.
3. Atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktiką (bylos Nr. A11-1574/2005, Nr. A556-1333/2008), nurodo, jog priešingai
nei teigia pareiškėjai, vietinei rinkliavai, skirtingai nei valstybės rinkliavai,
nėra būdingas atlygintinumas ir kompensacinis pobūdis.
4. Nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog vietinės rinkliavos
atlygintinumą pagrindžia CK 6.584 straipsnio nuostatos, kadangi minėtas
straipsnis reguliuoja nuomininkų ir nuomotojų, kai nuomotojas yra valstybė
ar savivaldybė, teisinius santykius. Be to, prie komunalinių paslaugų priskirtas
šiukšlių išvežimas, o vietinė rinkliava nustatyta už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Teigia, jog tokia rinkliava
Rinkliavų įstatymo prasme vertintina kaip privaloma įmoka už naudojimąsi
visa atliekų tvarkymo sistema.
5. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte
įtvirtintas proporcingumo principas aiškintinas kaip viešojo administravimo
subjekto pareiga priimti tokius administracinius sprendimus (administracinius
aktus), kuriais nustatytas reguliavimas ir jų įgyvendinimo priemonės būtų
adekvatūs, proporcingi, ekonomiški, racionalūs nustatytu reguliavimu
siekiamiems tikslams. Nagrinėjamu atveju galiojantis rinkliavos apskaičiavimo
būdas yra labiau pagrįstas ir ekonomiškai, ir socialiniu požiūriu.
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6. Pareiškėjų nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2008 m. vasario 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-l89/2008
šioje byloje neturi teisinės reikšmės, nes teismas minėtoje byloje analizavo
apmokėjimą už konkrečiai, konkrečia apimtimi suteiktas paslaugas, tuo tarpu
nagrinėjamoje byloje vertinamas privalomos įmokos – vietinės rinkliavos
apskaičiavimo būdas.
7. Nurodo, jog atsižvelgiant į tai, kad vietinės rinkliavos objektas –
komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymas, t. y.
ne tik šiukšlių išvežimas, o visa atliekų tvarkymo sistema, įmoka už atliekų
surinkimą ir tvarkymą turi būti nustatyta tokia, kad gaunamos pajamos
padengtų visas atliekų tvarkymo sistemos išlaidas, vietinės rinkliavos
mokėjimas ketvirčiais nustatytas tik dėl vienintelės priežasties – siekiant kuo
mažesnių rinkliavos administravimo kaštų ir kartu kuo mažesnio rinkliavos
dydžio.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje pareiškėjai Lietuvos
Respublikos Seimo nariai Irena Šiaulienė ir Evaldas Jurkevičius iš esmės
prašo ištirti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d.
sprendimo Nr. T2-426 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ (toliau
– ir Tarybos sprendimas) teisėtumą.
V.
Savo abejonę dėl aptariamo norminio teisės akto teisėtumo pareiškėjai
pirmiausia sieja su galimu jo neatitikimu Lietuvos Respublikos atliekų
tvarkymo įstatymo (2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1674 redakcija)
(toliau – ir Atliekų tvarkymo įstatymas) 30 straipsnio 4 dalyje nustatytiems
reikalavimams.
Pastaroji įstatymo nuostata nustato, jog eksploatuoti komunalinių
atliekų tvarkymo sistemą savivaldybės gali pavesti (kaip privalomą užduotį)
savivaldybės įsteigtai bendrovei arba kelių savivaldybių įsteigtai atliekų
tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai. Savivaldybės gali organizuoti ir
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komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtojimo paslaugų
operatorių (atliekų tvarkytojų) atrankos konkursą arba, nutarusios įvesti
vietinę rinkliavą iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą, turi organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo (komunalinių
atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtojimo) paslaugų viešojo
pirkimo konkursą.
Tarybos sprendimu patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų (toliau –
ir Nuostatai) 7 punkte uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų
tvarkymo centras (toliau – ir Centras, KRATC) yra įvardintas, kaip pagal
koncesijos sutartį atliekų tvarkymo organizavimo funkcijas atliekanti įmonė.
Iš bylos medžiagos matyti, jog Centrui Klaipėdos miesto savivaldybės
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijos be konkurso
buvo perduotos 2007 m. liepos 9 d. koncesijos sutartimi (t. I, b. l. 30–43, 183–
194). Taigi nėra ginčo, jog Tarybos sprendimo įsigaliojimo metu Centras
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizatoriumi buvo paskirtas
neorganizuojant paslaugų viešo pirkimo konkurso.
Konstitucinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog teisėkūros subjektai
įstatymo viršenybės principo turi paisyti ne tik nustatydami atitinkamo
norminio teisės akto turinį, bet ir laikydamiesi imperatyvių teisėkūros
procedūrinių reikalavimų (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d.,
2006 m. sausio 16 d. nutarimai).
Šiuo aspektu pirmiausia pastebėtina, jog Atliekų tvarkymo įstatymo
30 straipsnio 4 dalis ta apimtimi, kuria numatytas reikalavimas organizuoti
paslaugų viešo pirkimo konkursą, vertintina, kaip viena iš sąlygų tam,
kad įsigaliotų sprendimas dėl vietinių rinkliavų už komunalinių atliekų
surinkimą ir tvarkymą įstatyme numatytais atvejais. Tai savo ruožtu lemia,
jog šios nuostatos pažeidimas iš esmės sąlygoja norminio administracinio
akto priėmimo tvarkos, kuri apima ir teisinius santykius, susijusius su teisės
akto įsigaliojimu, pažeidimą.
Šiomis aplinkybėmis, siekiant išsiaiškinti, ar nebuvo pažeista privaloma
Tarybos sprendimo dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą priėmimo (įsigaliojimo) tvarka, būtina
nustatyti, ar aptariamu atveju privalėjo būti organizuojamas komunalinių
atliekų tvarkymo (komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir
plėtojimo) paslaugų viešojo pirkimo konkursas.
Savivaldybių institucijos organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo
sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms
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tvarkyti, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris
nebeegzistuoja, tvarkymą (Atliekų tvarkymo įstatymo 25 str., 30 str. 1 d.).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir
Vietos savivaldos įstatymas) 6 straipsnio 31 punktu, komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo
organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas priskirtinos
savarankiškoms savivaldybių funkcijoms. Pati komunalinių atliekų tvarkymo
sistema yra apibrėžiama kaip organizacinių, techninių ir teisinių priemonių
visuma, susijusi su savivaldybių funkcijų įgyvendinimu atliekų tvarkymo
srityje (Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 21 d.).
Taigi komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimas yra
priskirtas savivaldybių kompetencijai ir atsakomybei. Pastarosios šią sistemą
turi organizuoti taip, kad būtų užtikrinami teisės aktų reikalavimai, inter alia
nustatyti Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 1–3 dalyse.
Šiuo atžvilgiu pirmiausia pažymėtina, kad sisteminė aptariamų
įstatyminių nuostatų analizė neleidžia daryti išvados, jog Atliekų tvarkymo
įstatymo 30 straipsnio 4 dalis, kiek ji yra susijusi su paslaugų viešo konkurso
organizavimu, taikytina visais atvejais, kai yra nustatoma vietinė rinkliava iš
atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Priešingai,
aptartas pareigų priskyrimas bei atsakomybės nustatymas, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, leidžia
konstatuoti, kad Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje numatyta
teisė perduoti dalį funkcijų aptariamoje srityje, yra laikytina, tik kaip viena
iš savivaldybės pareigos užtikrinti tinkamą komunalinių atliekų tvarkymo
sistemos funkcionavimą įgyvendinimo priemonių, o jos taikymas yra
savivaldybių teisė, bet ne pareiga.
Tačiau tuo atveju, kai savivaldybė nusprendžia pasinaudoti įstatymų
leidėjo suteikta galimybe perduoti su komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
eksploatavimu ir plėtojimu susijusias pareigas kitiems subjektams, Atliekų
tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje nustatytos šios teisės realizavimo
sąlygos vietos savivaldos institucijoms yra privalomos.
Pastarąją įstatymo nuostatą analizuojant lingvistiniu ir loginiu
teisės aiškinimo metodais, matyti, jog skirtingai nei teigia pareiškėjai,
įstatymų leidėjas nustatė du alternatyvius aptariamos savivaldybės teisės
įgyvendinimo būdus:
– pavesti (kaip privalomą užduotį) savivaldybės įsteigtai bendrovei arba
kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai
eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą;
76

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

– organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir
plėtojimo paslaugų operatorių (atliekų tvarkytojų) atrankos konkursą, o tais
atvejais, kai yra įvedama vietinė rinkliava iš atliekų turėtojų už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą, – organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo
(komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtojimo)
paslaugų viešojo pirkimo konkursą.
Šios alternatyvos, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegijos vertinimu, yra savarankiškos, todėl reikalavimas organizuoti
paslaugų viešojo pirkimo konkursą, kai įvedama minėta vietinė rinkliava,
nėra taikomas atvejams, kai savivaldybė pasinaudoja galimybe aptariamas
funkcijas pavesti (kaip privalomą užduotį) savivaldybės įsteigtai bendrovei
arba kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, įmonei ar
organizacijai.
Pastebėtina, jog pastarosios išvados nepaneigia ir negali paneigti
pareiškėjų apeliaciniame skunde nurodomas Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos 2009 m. kovo 5 d. raštas Nr. (1.12.)-7R-1771, kuriame
pateikiamas teisės aiškinimas teismui nėra privalomas (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 7 str. 1 d.), ar pateikiami žemesnės instancijos teismų
sprendimai, kuriuose suformuotos teisės aiškinimo taisyklės Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo nesaisto (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 13 str. 1 d.).
Atsižvelgiant į tai, kad Centrui, kaip Klaipėdos, Palangos miestų,
Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Šilutės rajonų bei Neringos savivaldybių
bendrai įsteigtai ir kontroliuojamai atliekų tvarkymo bendrovei, koncesijos
sutartimi buvo pavesta eksploatuoti Klaipėdos miesto komunalinių atliekų
tvarkymo sistemą, konstatuotina, jog aptariamu atveju paslaugų viešojo
pirkimo konkursas neturėjo būti organizuojamas.
Esant šioms aplinkybėmis, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai
pripažino, kad ginčijamas Tarybos sprendimas pagal savo priėmimo tvarką
neprieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 daliai, todėl pareiškėjų
apeliacinio skundo argumentai šioje dalyje atmestini kaip nepagrįsti.
VI.
Pareiškėjai prašo ištirti Nuostatų 10 punkto bei Nuostatų 1
priedo „Vietinės rinkliavos dydžiai vietinės rinkliavos mokėtojams“
(toliau – ir Priedas) atitiktį Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo
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(2008 m. lapkričio 13 d. įstatymo Nr. X-1811 redakcija) (toliau – ir
Rinkliavų įstatymas) 2 straipsniui, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktui, Atliekų
tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 11 punktui ir 32 straipsnio 1 daliai, Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d.
įstatymo Nr. X-736 redakcija) (toliau – ir Viešojo administravimo
įstatymas) 3 straipsnio 1 dalies 3 punktui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 patvirtintų Valstybinio strateginio
atliekų tvarkymo plano (2007 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1224) 96 punktui.
Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismui pateiktų prašymų bei
apeliacinio skundo argumentų, pareiškėjai Nuostatų 10 punkto ir Priedo,
išskyrus eilutę Nr. 15, atitiktimi minėtų įstatymų ir Valstybinio strateginio
atliekų tvarkymo plano nuostatoms iš esmės abejoja tuo aspektu, jog prievolė
mokėti vietinę rinkliavą ir vietinės rinkliavos dydžiai yra siejami ne su atliekų
turėtoju ir jo surinktu atliekų kiekiu, bet su nekilnojamojo turto turėjimu ar
naudojimu ir šio nekilnojamojo turto dydžiu (bendruoju plotu).
Ginčijamas Nuostatų 10 punktas reguliuoja teisinius santykius, susijusius
su Centro atliekamu vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų tvarkymu.
Vadovaujantis šia nuostata, pastarajame registre, be kita ko, registruojamas
nekilnojamojo turto savininkas ar naudotojas (10.1 p.), nekilnojamojo turto
aprašymas (10.3 p.), unikalus numeris (10.4 p.), adresas (10.5 p.), pagrindinė
naudojimo paskirtis (10.6 p.), bendras plotas (10.7 p.). Priede, išskyrus eilutę
Nr. 15, yra pateikiami vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydžiai, kurie priklauso nuo 1) nekilnojamojo
turto objekto tipo (statinys, žemės sklypas), 2) nekilnojamojo turto
pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, 3) pagal nekilnojamojo turto tipą
ir pagrindinę tikslinę jo naudojimo paskirtį apskaičiuotą galinčių susikaupti
metinės atliekų normos bei 4) nekilnojamojo turto vieneto (namas, kotedžas,
sodo sklypas, garažas) arba bendrojo statinio ploto.
Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjai Nuostatų 10 punkto ir Priedo,
išskyrus eilutę Nr. 15, atitikimą aukštesnės galios teisės aktams kvestionuoja
tiek, kiek vietinės rinkliavos dydis yra siejamas su nekilnojamuoju turtu
bei jo paskirtimi, aptariamų nuostatų teisėtumas šioje norminėje byloje bus
vertinamas būtent šiuo aspektu.
Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, jog savivaldybių tarybos
turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas,
savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei
rinkliavų lengvatas. Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja
Rinkliavų įstatymas, kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia,
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kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią
tos savivaldybės teritorijoje. Sisteminė Rinkliavų įstatymo nuostatų analizė
leidžia daryti išvadą, jog įstatymų leidėjas valstybės rinkliavą ir vietinę
rinkliavą yra apibrėžęs, kaip skirtingas ir iš esmės savarankiškas teisines
kategorijas – skiriasi jų sąvokos, objektai, nustatymo, dydžio apskaičiavimo
tvarka, valstybės ir savivaldybių kompetencija, pagrindiniai teisiniai santykiai,
susiję su valstybės ir vietine rinkliava, reglamentuoti atskiruose įstatymo
skyriuose. Taigi valstybės rinkliavą reguliuojančios Rinkliavų įstatymo
nuostatos nėra taikomos vietinei rinkliavai, todėl nagrinėjamu atveju bus
vertinama Nuostatų 10 punkto ir Priedo, išskyrus eilutę Nr. 15, atitiktis ne
visam Rinkliavų įstatymo 2 straipsniui, bet šio straipsnio 3 daliai.
Savivaldybės tarybos teisė nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą expressis verbis yra
nustatyta Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte. Pastebėtina,
jog šioje nuostatoje vartojamų sąvokų reikšmių įstatymų leidėjas Rinkliavų
įstatyme nepateikia, todėl, atsižvelgiant į tai, kad aptariamas vietinės
rinkliavos objektas apima santykius, susijusius su komunalinių atliekų
surinkimu bei tvarkymu, siekiant atskleisti aptariamos nuostatos turinį,
būtina vadovautis šiuos teisinius santykius reguliuojančiomis teisės aktų
nuostatomis.
Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 11 dalis atliekų turėtoją apibrėžia
kaip atliekų gamintoją arba asmenį, kuris turi atliekų. Komunalinės atliekos
– buitinės (buityje susidarančios) ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu
ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas (Atliekų tvarkymo įstatymo 2
str. 20 d.). Savo ruožtu atliekų surinkimas – atliekų paėmimas, rūšiavimas ir
(arba) maišymas norint jas pervežti (Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 8 d.),
o vadovaujantis to paties įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi, atliekų tvarkymas
– atliekų surinkimo, vežimo ir apdorojimo veikla, taip pat atliekų tvarkymo
veiklos priežiūra ir atliekų šalinimo vietos priežiūra po jų uždarymo.
Taigi aptariamos vietinės rinkliavos objektas apima ne tik komunalinių
atliekų surinkimą, bet ir šių atliekų apdorojimą Atliekų tvarkymo įstatyme
ir jį įgyvendinančiuose poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytais būdais
bei tvarka, atliekų tvarkymo veiklos priežiūrą bei atliekų šalinimo vietos
priežiūrą po jų uždarymo. Tokia aptariamos vietinės rinkliavos objekto
apibrėžtis, atsižvelgiant į pareiškėjų keliamus klausimus bei argumentus,
suponuoja būtinybę įvertinti, ar toks aptariamos vietinės rinkliavos objektas
laikytinas, kaip savivaldybės teikiama paslauga, o pats rinkliavos mokėjimas
– mokėjimas už paslaugą.
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Šiuo atžvilgiu pirmiausia pažymėtina, kad skirtingai nuo Rinkliavų
įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateikiamos valstybinės rinkliavos, kuri, be kita
ko, apima privalomas įmokas už vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų
ar organizacijų teikiamas paslaugas, apibrėžimo, vietinės rinkliavos įstatymų
leidėjas expressis verbis nesieja su atitinkamomis paslaugomis.
Kaip matyti iš Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje pateikiamo
sąrašo, vietinės rinkliavos objektas iš esmės yra siejamas su atitinkamos
teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t. y. asmuo, norėdamas
įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti atitinkamas paslaugas, privalo
sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą. Įstatymų leidėjas vietinės rinkliavos
dydžio nesieja su vietos savivaldos patiriamomis ekonominėmis sąnaudomis,
nenustato, kam turi būti panaudojama vietinė rinkliava. Tai savo ruožtu
leidžia teigti, jog vietinė rinkliava nėra siekiama atlyginti vietos savivaldos
institucijų patirtas išlaidas. Pastebėtina ir tai, jog Rinkliavų įstatymas vietinės
rinkliavos dydžio niekaip nesieja su vietinės rinkliavos objekto verte, ir jį
nustatyti paveda savivaldybių taryboms (Rinkliavų įstatymo 13 str.).
Vis dėlto pastebėtina, jog Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje
pateikiami vietinės rinkliavos objektai iš esmės patenka į atitinkamų teisinių
santykių reguliavimo sritį, pagal Konstituciją, Vietos savivaldos įstatymą
ir (ar) kitus teisės aktus priskirtą savivaldybių kompetencijai. Todėl, kaip
minėta, siekiant atskleisti atitinkamos rinkliavos paskirtį, būtina atsižvelgti ir
į atitinkamus teisinius santykius reguliuojančius norminius aktus.
Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, jog atliekų
turėtojas šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi tvarkyti atliekas
pats arba perduoti jas atliekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, kai nepavojingos
atliekos sunaudojamos žemės ūkyje, energijai gauti ar kitoms reikmėms
aplinkai ir žmonių sveikatai saugiu būdu. Taigi įstatymų leidėjas imperatyviai
įpareigoja atliekų turėtoją pačiam tvarkyti atliekas teisės aktų nustatyta
tvarka arba perduoti jas atliekų tvarkytojui. Paminėtinas ir atliekų tvarkymo
srityje taikomas principas „teršėjas moka“, reiškiantis, kad atliekų tvarkymo
išlaidas turi apmokėti atliekų turėtojas ir (ar) medžiagų bei gaminių, tarp jų –
pakuotės, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas ar importuotojas
(Atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d.).
Iš šių nuostatų matyti, jog atliekų turėtojas, tais atvejais, kai perduoda
atliekas atliekų tvarkytojui, privalo padengti visas su jo perduotų atliekų
tvarkymu susijusias išlaidas, kitaip tariant jis privalo kompensuoti jo aplinkai
daromą žalą bei atlyginti komunalinių atliekų sistemos organizatoriaus
išlaidas, susijusias su jo atliekų tvarkymu, t. y. jis privalo mokėti už tai, kad
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„teršia“. Pastarąją išvadą pagrindžia ir Atliekų tvarkymo įstatyme apibrėžtas
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos teisinis reguliavimas, pagal kurį šios
sistemos tikslas yra ne paslaugų atliekų turėtojams teikimas, bet bendrai
atliekų surinkimo, vežimo, apdorojimo, atliekų šalinimo vietų steigimo,
priežiūros (įskaitant priežiūra po jų uždarymo) veikla, siekiant užtikrinti,
jog atliekos nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai (Atliekų tvarkymo
įstatymo 1 str. 1 d., 2 str. 12, 21 d., 5, 25, 28 ir 30 str.).
Pateiktas atliekų įstatymo nuostatų aiškinimas suponuoja, jog vietinė
rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą, vertintina, kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas,
kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Tai
savo ruožtu leidžia daryti išvadą, kad aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis
nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu.
Akcentuotina ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis
(Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d.) ir aptarta paskirtis lemia, kad rinkliava
nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne
privatinės teisės normomis. Todėl skirtingai nei teigia pareiškėjai, aptariamos
vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga
(šiukšlių išvežimu) Civilinio kodekso 6.584 straipsnio 1 dalies prasme.
Pastebėtina, jog toks vietinės rinkliavos aiškinimas iš esmės atitinka
ir formuojamą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (pvz.,
2005 m. spalio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-1574/2005;
2008 m. liepos 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1333/2008,
Administracinių teismų praktika Nr. 15, 2008 m.).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog Rinkliavų įstatymo
11 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta rinkliava nėra siejama su atlygiu
už teikiamas paslaugas ir ji negali būti vertinama, kaip mokėjimas už
komunalinę paslaugą privatinės teisės prasme. Tai savo ruožtu lemia, jog
pareiškėjų nurodomas atlygintinumo už suteiktas paslaugas principas
nagrinėjamu atveju netaikytinas ir nevertintinas.
Vis dėlto iš Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalies kylantis imperatyvas
vietinę rinkliavą nustatyti įstatymo nustatytose ribose, sąlygoja, jog aptariama
vietinė rinkliava turi atitikti ne tik įstatyme įtvirtintą rinkliavos objektą, bet
ir kitus šio privalomo mokėjimo elementams (vietinės rinkliavos mokėtojui,
vietinės rinkliavos dydžiui bei kt.) keliamus reikalavimus.
Nagrinėjamu atveju atsakovas aptariamos vietinės rinkliavos mokėtoju
nustatė komunalinių atliekų turėtojus, išskyrus Lietuvos banką bei įmones,
turinčias Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (Nuostatų 6
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p.). Pastebėtina, jog toks vietinės rinkliavos mokėtojo pasirinkimas iš esmės
atitinka minėta principą „teršėjas moka“.
Kaip matyti iš pareiškėjo apeliacinio skundo argumentų, jis principą
„teršėjas moka“ iš esmės sieja su reikalavimu atliekų turėtojui apmokėti jo
faktiškai turimų atliekų tvarkymo išlaidas, t. y. jis abejoja, ar šiam principui
neprieštarauja aplinkybė, jog aptariamos vietinės rinkliavos dydis konkrečiam
mokėtojui yra siejamas ne su atliekų turėtojo faktiškai sukauptomis
atliekomis, bet su jo turimu nekilnojamuoju turtu, jo dydžiu ir naudojimo
paskirtimi.
Vertinant šiuos argumentus, pirmiausia pastebėtina, jog Atliekų
tvarkymo įstatymas expressis verbis nenustato reikalavimo, jog atliekų
turėtojas atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų tik pagal faktiškai sukauptų
komunalinių atliekų kiekį. Vis dėlto, remiantis tuo, jog Atliekų tvarkymo
įstatymas, be kita ko, yra skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų
inter alia 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2006/12/EB dėl atliekų (toliau – ir Direktyva 2006/12/EB) taikymą (Atliekų
tvarkymo įstatymo 1 str. 4 d.), siekiant įvertinti paminėtų pareiškėjų
argumentų pagrįstumą, nacionalinės teisės nuostatos turi būti aiškinamos
atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisę.
Ši kompetentingų institucijų ir teismų pareiga aiškinti nacionalinę teisę
atsižvelgiant į direktyvų nuostatas pagrįsta tuo, kad valstybės narės įpareigotos
pasiekti direktyvoje numatytą tikslą, o pagal Europos Bendrijų steigimo sutarties
10 straipsnį – imtis visų tinkamų priemonių. Šių pareigų vykdymą privalo
užtikrinti visos valstybių narių valdžios institucijos, įskaitant ir teismus, jei tai
priklauso jų jurisdikcijai (Teisingumo Teismo 1984 balandžio 10 d. prejudicinis
sprendimas byloje von Colson ir Kamann (14/83), 26 p.). Nacionalinis teismas,
taikydamas nacionalinę teisę, nesvarbu, ar nuostatos priimtos prieš įsigaliojant
direktyvai, ar po to, turi ją aiškinti kuo labiau atsižvelgdamas į direktyvos
tekstą ir tikslą, kad būtų pasiektas direktyvoje numatytas rezultatas ir taip
būtų laikomasi Europos Bendrijų steigimo sutarties 249 straipsnio trečiosios
pastraipos (Teisingumo Teismo 1990 m. lapkričio 13 d. prejudicinis sprendimas
byloje Marleasing (C‑106/89), 8 p.; 2008 m. birželio 24 d. prejudicinis
sprendimas byloje Commune de Mesquer (C‑188/07), 84 p.). Reikalavimas
aiškinti nacionalinę teisę atsižvelgiant į Bendrijos teisę išplaukia iš pačios
Sutarties sistemos, kadangi ji leidžia bylą nagrinėjančiam nacionaliniam teismui
pagal savo kompetenciją užtikrinti visišką Bendrijos teisės veiksmingumą
(Teisingumo Teismo 2003 m. gegužės 15 d. prejudicinis sprendimas byloje Mau
(C‑160/01), 34 p.).
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Direktyvos 2006/12/EB 15 straipsnyje įtvirtintas principas „teršėjas
moka“, pagal kurį „atliekų šalinimo išlaidas privalo padengti [atliekų]
turėtojas, kurio atliekas tvarko atliekų surinkėjas arba įmonė, <...> ir (arba)
ankstesni [atliekų] turėtojai arba produkto, iš kurio atliekos atsirado,
gamintojai“. Pastebėtina, jog Atliekų tvarkymo įstatyme vartojamos sąvokos
atitinka Direktyvos 2006/12/EB 1 straipsnio pateikiamas sąvokų inter alia
atliekų gamintojo, turėtojo, atliekų tvarkymo bei atliekų surinkimo reikšmes.
Teisingumo Teismas, aiškindamas minėtą principą, yra nusprendęs,
jog kalbant apie komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo išlaidų
padengimą, kiek tai susiję su paslauga, kuri kolektyviai teikiama visiems
atliekų turėtojams, valstybės narės turi, remdamosi Direktyvos 2006/12/
EB 15 straipsnio a punktu, užtikrinti, kad iš principo visi šios paslaugos
vartotojai, kaip atliekų turėtojai tos pačios direktyvos 1 straipsnio prasme,
kolektyviai padengtų visas minėtų atliekų šalinimo išlaidas (Teisingumo
Teismo 2009 m. liepos 16 d. prejudicinis sprendimas byloje Futura
Immobiliare srl Hotel Futura ir kt. (C-254/08), 46 p.), o valstybės narės
finansinės atsakomybės už išlaidas, susijusias su atliekų šalinimu, atžvilgiu
turi teisę pasirinkti formą ir būdus šiam rezultatui pasiekti (Teisingumo
Teismo 2008 m. birželio 24 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas
byloje Commune de Mesquer (C-188/07), 80 p.). Šiuo metu galiojančioje
Europos Sąjungos teisėje nėra teisės akto, kuris numatytų valstybėms narėms
privalomą konkretų komunalinių atliekų šalinimo išlaidų padengimo
metodą, todėl šis padengimas gali atitinkamos valstybės narės pasirinkimu
būti užtikrinamas mokesčiais arba bet kuriuo kitu būdu. Kadangi, kaip yra
pažymėjęs Teisingumo Teismas, dažnai yra sunku arba brangu nustatyti
tikslų komunalinių atliekų, kiekvieno atliekų turėtojo perduotų tvarkyti,
kiekį, rėmimasis kriterijais, kurie grindžiami dėl atliekų turėtojų veiklos
galinčių susidaryti atliekų kiekiu, apskaičiuojamu pagal jų užimamų patalpų
plotą bei paskirtį ir (arba) susidariusių atliekų rūšį, gali leisti apskaičiuoti šių
atliekų šalinimo išlaidas ir jas paskirstyti skirtingiems atliekų turėtojams, nes
šie du parametrai daro tiesioginę įtaką minėtų išlaidų sumai. Šiuo požiūriu
Teisingumo Teismas nusprendė, jog nacionalinės teisės nuostata komunalinių
atliekų tvarkymo ir šalinimo finansavimo tikslais numatanti mokestį,
apskaičiuojamą remiantis galinčių susidaryti atliekų kiekio įvertinimu, o ne
faktiškai susidariusių ir perduotų tvarkyti atliekų kiekiu, neturi būti laikoma
prieštaraujančia Direktyvos 2006/12/EB 15 straipsnio a punktui (Teisingumo
Teismo 2009 m. liepos 16 d. sprendimas Futura byloje Immobiliare srl Hotel
Futura ir kt. (C-254/08), 48–50 p.).
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Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog Atliekų tvarkymo įstatyme numatytas
principas „teršėjas moka“, kuris į nacionalinę teisės sistemą buvo perkeltas
įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, bei sąvoka „atliekų turėtojas“,
kuri visose valstybėse narėse aiškintina vienodai (Direktyvos 2006/12/
EB preambulės 3 p., 1 str. 1 d. c p.), savaime nedraudžia nustatyti vietinę
rinkliavą, kurios dydis apskaičiuojamas ne pagal faktiškai susidariusį ir
perduotą tvarkyti atliekų kiekį, bet byloje aptariamu būdu.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos
vertinimu, atsakovo nustatyta vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio apskaičiavimo
tvarka neprieštarauja ir pareiškėjo nurodomam Valstybinio strateginio
atliekų tvarkymo plano 96 punkte nustatytam reikalavimui, jog viename
atliekų tvarkymo regione visiems komunalinių atliekų turėtojams turėtų būti
vienoda atliekų tvarkymo kaina už tokį patį tvarkomų atliekų kiekį ir tokią
pačią teikiamos paslaugos kokybę.
Šiuo klausimu pirmiausia pabrėžtina, jog visiems komunalinių
atliekų turėtojams Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje yra nustatytas
vienodas vietinės rinkliavos už vieną komunalinių atliekų toną dydis –
203 Lt (Nuostatų 18 p.). Akcentuotina, jog nagrinėjamu atveju pastarojo
dydžio pareiškėjai neginčija, nėra keliamas klausimas, ar šis dydis vienodas
visose regiono savivaldybėse. Konkreti atliekų turėtojui – nekilnojamojo
turto savininkui ar naudotojui – tenkanti rinkliavos suma apskaičiuojama
atsižvelgiant į nustatytą metinę atliekų susikaupimo normą, susijusią su
atitinkamo nekilnojamojo turto objekto pagrindine tiksline naudojimo
paskirtimi. Kadangi pastaroji norma, išreikšta atitinkamu galinčiu susidaryti
atliekų kiekiu per metus, atitinkamo nekilnojamojo turto, naudojamo
pagal atitinkamą pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį savininkams ar
naudotojams yra vienoda, o visiems Klaipėdos miesto komunalinių atliekų
turėtojams taikomas vienodas vietinės rinkliavos už šių atliekų toną dydis,
nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, jog atsakovas už tokį patį
tvarkomų atliekų kiekį nustatė skirtingą vietinės rinkliavos dydį.
Šiame baigiamajame teismo akte jau buvo konstatuota, jog tiek
Europos Sąjungos, tiek nacionalinės teisės nuostatos nedraudžia komunalinių
atliekų turėtoju pripažinti nekilnojamojo turto savininkus ar naudotojus, o
principo „teršėjas moka“ įgyvendinimą sieti ne su faktiškai susidariusiu, bet
dėl atitinkamo nekilnojamojo turto naudojimo atitinkamu būdu galinčiu
susidaryti atliekų kiekiu. Todėl pareiškėjų apeliaciniame skunde pateikiami
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vienam gyventojui tenkančių komunalinių atliekų kiekio ir jo tvarkymo
kainos skaičiavimai nepaneigia, jog Klaipėdos miesto komunalinių atliekų
turėtojai – nekilnojamojo turto savininkai ar naudotojai – moką vienodą
rinkliavą už tokį patį atliekų kiekį ir tokią pačią teikiamos paslaugos kokybę.
Esant išdėstytoms aplinkybėms, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas
pagrįstai Nuostatų 10 punktą ir Priedą, išskyrus eilutę Nr. 15, ta apimtimi,
kuria vietinės rinkliavos dydis vietinės rinkliavos mokėtojui nustatomas
byloje aptariamu būdu, pripažino neprieštaraujančia Rinkliavų įstatymo
2 straipsnio 3 daliai, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktui, Atliekų tvarkymo
įstatymo 2 straipsnio 11 daliai ir 32 straipsnio 1 daliai, Valstybinio strateginio
atliekų tvarkymo plano 96 punktui.
VII.
Pareiškėjai taip pat prašo įvertinti Nuostatų 10 punkto ir Priedo,
išskyrus eilutę Nr. 15, atitiktį Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio
1 dalies 3 punkte įtvirtintam proporcingumo principui. Šis principas
minėtoje nuostatoje įstatymų leidėjo yra apibrėžiamas, kaip reiškiantis, kad
administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti
būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus.
Kaip minėta, principas „teršėjas moka“ imperatyviai įpareigoja
valstybinės valdžios bei vietos savivaldos institucijas užtikrinti, jog atliekų
tvarkymo išlaidas apmokėtų būtent atliekų turėtojas. Sisteminė Atliekų
tvarkymo įstatymo nuostatų analizė, atsižvelgiant į minėto principo paskirtį,
leidžia daryti išvadą, jog šio įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto
principo pagrindu surinktos lėšos iš atliekų turėtojų, turi padengti visas
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos išlaidas. Tuo tarpu kiti atliekų
tvarkymo finansavimo šaltiniai (savivaldybių biudžetai, įvairių programų
lėšos, tiksliniai įnašai) Atliekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnyje yra expressis
verbis įvardinti kaip papildomi. Taigi iš atliekų turėtojų surinktos lėšos turi
padengti visas atliekų tvarkymo sistemos išlaidas bei būti pakankamos
užtikrinti komunalinių atliekų sistemai keliamus reikalavimus, be kita ko,
numatytus Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 1–3 dalyse.
Atsižvelgiant į tai, akcentuotina, jog savivaldybės tarybos nustatytas
vietinės rinkliavos dydis bei jos apskaičiavimo atliekų turėtojams tvarka
pirmiausia neturi viršyti to, kas yra būtina siekiant minėtų finansavimo
tikslų.
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu,
atsakovo pasirinktas vietinės rinkliavos apskaičiavimo būdas iš esmės sudaro
galimybę administruoti šią rinkliavą nedideliais kaštais, pakankamai tiksliai
apskaičiuoti atliekų tvarkymo išlaidas, planuoti papildomų lėšų poreikį,
užtikrina galimybes komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo
ir plėtojimo sistemos organizatoriui tiksliai prognozuoti pajamas, kas savo
ruožtu leidžia planuoti šių pajamų paskirstymą bei efektyviau organizuoti
patį komunalinių atliekų tvarkymą. Jis taip pat užtikrina tikslią vietinės
rinkliavos mokėtojų apskaitą, efektyvią jų kontrolę, skolų administravimą.
Toks pasirinktas vietinės rinkliavos apskaičiavimo būdas iš esmės yra
tinkamas prieš tai paminėtam tikslui pasiekti. Be to, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, jis neperžengia ir to, kas
yra būtina komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtros
finansavimui užtikrinti.
Vis dėlto pabrėžtina, jog proporcingumo principas principo „teršėjas
moka“ kontekste taip pat reikalauja, kad nustatyta vietinė rinkliava už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
nelemtų, kad tam tikri atliekų turėtojai turės padengti išlaidas akivaizdžiai
neproporcingas dėl jų nekilnojamojo turto ir jo naudojimo paskirties
galinčiam susidaryti atliekų kiekiui. Pastebėtina, jog toks reikalavimas iš
esmės atitinka ir Teisingumo Teismo praktiką (pagal analogiją žr., Teisingumo
Teismo 2009 m. liepos 16 d. prejudicinį sprendimą byloje Futura Immobiliare
srl Hotel Futura ir kt. (C-254/08), 56 p.; 1999 m. balandžio 29 d. prejudicinį
sprendimą byloje H. A. Standley ir kt. (C-293/97), 51, 52 p.).
Kaip jau buvo minėta, paprastai būna labai sunku ir (ar) brangu
nustatyti tikslų atliekų turėtojo perduotų tvarkyti komunalinių atliekų
kiekį, todėl nėra draudžiama mokestį taikyti atsižvelgiant į dėl atliekų
turėtojo veiklos galimą susidaryti atliekų kiekį, atsižvelgiant į jų užimamą
nekilnojamojo turto plotą bei paskirtį. Aptariamu atveju konkretus atliekų
turėtojo mokėtinas rinkliavos dydis priklauso nuo 1) nekilnojamojo turto
objekto tipo (statinys, žemės sklypas), 2) nekilnojamojo turto pagrindinės
tikslinės naudojimo paskirties, 3) pagal nekilnojamojo turto tipą ir
pagrindinę tikslinę jo naudojimo paskirtį apskaičiuotos galinčių susikaupti
metinės atliekų normos bei 4) nekilnojamojo turto vieneto (namas, kotedžas,
sodo sklypas, garažas) arba bendrojo statinio ploto.
Remiantis tuo, kad aptariamas vietinės rinkliavos dydis atliekų
turėtojams yra diferencijuojamas atsižvelgiant būtent į jų turimo ar
naudojamo nekilnojamojo turto pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį
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ir dėl šios veiklos galinčiu susidaryti atlieku kiekiu, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, toks atsakovo pasirinktas
vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimo modelis iš esmės yra tinkamas
siekiamam tikslui – principui „teršėjas moka“ užtikrinimui – įgyvendinti.
Šiuo atveju akcentuotina, jog metinės atliekų susikaupimo normos
pagal atitinkamą nekilnojamojo turto objektą ir jo naudojimo paskirtį
nustatymas iš esmės yra susijęs su ekonominio pobūdžio duomenų tyrimu
ir ekonomine analize, atitinkamų rodiklių prognozavimu, t. y. kompleksine
ir sudėtinga tiriamąja, analitine ir vertinamojo pobūdžio veikla. Todėl
atsižvelgiant į Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalį,
be kita ko, nustatančią, jog administracinis teismas nevertina ginčijamo
administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio
tikslingumo požiūriu, nagrinėjamu atveju minėtų normų dydžių teisingumas
nėra vertintinas. Pastebėtina ir tai, kad minėtos normos apskaičiavimo ir
nustatymo tvarkos Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai nereguliuoja,
be to, byloje esanti medžiaga neleidžia daryti išvados, jog atitinkama metinė
komunalinių atliekų susikaupimo norma nebuvo apskaičiuota remiantis
objektyviais kriterijais.
Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad atsakovo pasirinktas vietinės
rinkliavos apskaičiavimo būdas yra tinkamas minėtiems tikslams pasiekti.
Pastarosios išvados nepaneigia ir pareiškėjų pateikiami argumentai.
Šiuo atžvilgiu pirmiausia pastebėtina, jog ginčijamas Priedas, išskyrus eilutę
Nr. 15, vietinės rinkliavos dydžius nustato ne tik gyvenamųjų patalpų (namų,
butų), bet ir ūkinės (gamybinės), komercinės, viešosios ir kitos paskirties
statinių (patalpų) savininkams ar naudotojams. Tačiau pareiškėjai nepateikia
jokių argumentų, kodėl pastarojo nekilnojamojo turto savininkams ar
naudotojams mokėtinos vietinės rinkliavos apskaičiavimo būdas yra
neproporcingas dėl šių subjektų veiklos galinčiam susidaryti atliekų kiekiui.
Ginčydami atsakovo gyvenamųjų patalpų savininkams (naudotojams)
nustatyto vietinės rinkliavos apskaičiavimo būdo atitiktį proporcingumo
principui, pareiškėjai, kaip alternatyvą nurodo galimybę minėtos rinkliavos
dydį apskaičiuoti atsižvelgiant į bute (name) gyvenančių asmenų skaičių,
pateikia atitinkamus skaičiavimus konkretiems (individualiems) atvejams.
Atsakovas su šiais argumentais nesutinka, be kita ko, nurodydamas, jog
pareiškėjų pateikti skaičiavimai yra neteisingi, nes remtasi dydžiais, kurie
apskaičiuoti taikant byloje aptariamą vietinės rinkliavos mokėjimo būdą.
Šiuo atveju pirmiausia pastebėtina, jog tiriant norminio administracinio
akto teisėtumą, nėra sprendžiamas pažeistų subjektinių teisių gynimo
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klausimas, o tik siekiama išsiaiškinti, ar norminis administracinis aktas
neprieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui. Taigi bylų dėl
norminių administracinių aktų nagrinėjimo proceso paskirtis yra ne pažeistų
subjektinių teisių apsauga, o abstrakti viešojo administravimo subjektų
veiklos, priimant norminius administracinius aktus, teisėtumo kontrolė. Savo
ruožtu tokios ginčo dėl norminio administracinio akto teisėtumo ribos lemia,
jog administracinis teismas norminio akto teisėtumo inter alia jo atitikties
proporcingumo principui, nevertina konkrečių (individualių) situacijų,
galinčių susiklostyti (susiklosčiusių) taikant ginčijamas nuostatas, atžvilgiu.
Pastebėtina ir tai, jog tiek atsakovo nustatytas, tiek pareiškėjo
nurodomas vietinės rinkliavos gyvenamųjų patalpų savininkams ar
naudotojams apskaičiavimo būdai nėra numatyti įstatymuose ar Vyriausybės
nutarimuose, Europos Bendrijų teisės aktuose. Komunalinių atliekų
tvarkymo sistemų organizavimas ir plėtojimas yra pavestas savivaldybėms,
kurios, atsižvelgdamos į atitinkamus komunalinių atliekų tvarkymo
ypatumus savivaldybės teritorijoje, teisės aktuose nustatytose ribose pačios
sprendžia dėl tinkamiausio šios sistemos organizavimo modelio. Todėl,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu,
tais atvejais, kai teisės aktuose nėra nustatytas atitinkamas atsiskaitymo už
komunalinių atliekų tvarkymą būdas, konkrečios savivaldybės pasirinkto
vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimo būdo konkrečiam atliekų turėtojui
vertinimas kitose savivaldybėse taikomo būdo atžvilgiu, laikytinas norminio
akto politinio ir ekonominio pagrįstumo vertinimu, kuris, kaip minėta,
nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai.
Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo argumentai šioje dalyje nevertintini.
Vis dėlto, vertinant ginčijamų Tarybos sprendimo nuostatų atitiktį
būtinumo reikalavimui, akcentuotina, jog nors, kaip jau buvo minėta, tiek
nacionalinėje, tiek Europos Sąjungoje įtvirtintas principas „teršėjas moka“
nedraudžia mokėtinos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą
dydį apskaičiuoti pagal galintį susidaryti atliekų kiekį, šis principas minėtą
atlyginimą sieja su faktiškai perduotu tvarkyti komunalinių atliekų kiekiu.
Todėl tais atvejais, kai yra įmanoma nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų
nustatyti konkretų atliekų turėtojo perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų
kiekį, pastarajam tenkanti mokėtina suma turėtų būti apskaičiuojama būtent
pagal minėtą atliekų kiekį. Priešingu atveju, t. y. mokėtinos vietinės rinkliavos
dydį apskaičiuojant pagal galinčių susidaryti atliekų kiekį, kai yra objektyvi
galimybė nustatyti konkretų atliekų kiekį, būtų peržengiama tai, kas yra
būtina principui „teršėjas moka“ įgyvendinti.
88

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

Šiuo atveju pažymėtina, jog Priedo eilutėje Nr. 15 yra nustatyta, kad
nekilnojamojo turto savininkai ar naudotojai, kurie teikia komercinės
paskirties ir (ar) viešąsias paslaugas ir deklaruoja komunalinių atliekų kiekį,
vietinę rinkliavą moką pagal atliekų kiekį.
Taigi atsakovas iš esmės numatė galimybę tam tikriems vietinės
rinkliavos mokėtojams vietinę rinkliavą mokėti ne pagal metinę komunalinių
atliekų susikaupimo normą ir nekilnojamojo turto vienetą ar bendrąjį plotą,
bet pagal deklaruojamų atliekų kiekį. Tačiau ši galimybė yra suteikiama tik
nekilnojamojo turto savininkams ar naudotojams, kurie teikia komercinės
paskirties ir (ar) viešąsias paslaugas, t. y. galimybę vietinę rinkliavą mokėti
pagal deklaruojamų atliekų kiekį yra siejama su vykdoma veikla. Pastaroji
aplinkybė, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos
vertinimu, laikytina peržengiančiu tai, kas yra būtina aptariamam tikslui
pasiekti. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, jog į minėtų subjektų
kategoriją nepatenkantys vietinės rinkliavos mokėtojai (pvz., individualių
namų savininkai, daugiabučių, individualių namų, sodų, garažų bendrijos
ir kt.) iš esmės komunalines atliekas taip pat gali kaupti ne viešose erdvėse,
deklaruoti komunalinių atliekų kiekį. Vien tai, jog šie subjektai nevykdo
komercinės veiklos ar neteikia viešųjų paslaugų, savaime nepadaro
komunalinių atliekų kiekio deklaravimo sudėtingesniu ar brangesniu.
Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog Priedas, išskyrus eilutę Nr. 15, ta
apimtimi, kuria nenumato galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą
mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, kai objektyviai ir be didelių
ekonominių sąnaudų įmanoma nustatyti atliekų turėtojo perduodamų
tvarkyti atliekų kiekį, prieštarauja proporcingumo principui.
VIII.
Pareiškėjai pirmosios instancijos teismo taip pat prašo ištirti, ar
Nuostatų 28 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų
bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“
2.5 punktui ir Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų
atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę
energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 876, 5 punktui.
Nuostatų 28 punktas nustato, jog vietinė rinkliava mokama kas ketvirtį
(išskyrus Pardavėjus / paslaugų tiekėjus) lygiomis dalimis į pranešime
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nurodytą sąskaitą: už pirmą ketvirtį – iki vasario 15 d., už kitus ketvirčius
– iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 d. Pardavėjai / paslaugų
teikėjai vietinę rinkliavą sumoka prieš įsigydami leidimą prekiauti arba
teikti paslaugas Klaipėdos miesto tarybos savivaldybės nustatytose miesto
viešosiose vietose. Pardavėjų / paslaugų teikėjų vietinės rinkliavos minimalus
mokestinis laikotarpis yra mėnuo.
Šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.
gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 (2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 235
redakcija) 2.5 punktas nustato, kad kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio
paskutinės kalendorinės dienos, jeigu šalių susitarimu nenustatyta kitaip,
patalpų savininkai turi sumokėti mokesčius už daugiabučio namo bendrosios
nuosavybės administravimą, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų
nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą), daugiabučio namo bendrojo
naudojimo objektų atnaujinimą, komunalines ir kitas paslaugas. Ginčijamo
Tarybos sprendimo priėmimo metu galiojusiame šio Vyriausybės nutarimo
(2004 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 3 redakcija) 2.5 punkte buvo nustatyta,
jog butų ir kitų patalpų savininkai mokesčius už namo bendrojo naudojimo
objektų administravimą, jų techninę priežiūrą, komunalines ir kitas paslaugas
turi sumokėti kas mėnesį ne vėliau kaip iki kito mėnesio dvidešimtos
kalendorinės dienos (pensininkai – iki trisdešimtos dienos), jeigu šalių
susitarimu nenustatyta kitaip.
Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo
už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir
komunalines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 876 (2008 m. sausio 16 d.
nutarimo Nr. 33 redakcija), 5 punktas nustato, jog valstybės ir savivaldybių
gyvenamųjų patalpų nuomininkai už sunaudotą šaltą ir karštą vandenį, elektros
energiją, dujas, šiluminę energiją ir suteiktas komunalines paslaugas atsiskaito
pasirinktu mokėjimo būdu (bankuose, kitose įmokas priimančiose įstaigose ir
įmonėse, internetu, tiesioginiu debetu, pagal bendrąją atsiskaitomąją knygelę,
kitus dokumentus, jų elektroninius atitikmenis) kas mėnesį, ne vėliau kaip
iki kito (po praėjusio) mėnesio 20 kalendorinės dienos, jeigu šalių susitarimu
nenustatyta kitaip. Informacija apie mokėjimo būdus, kuriais valstybės ir
savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkai gali atsiskaityti už sunaudotą
šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir suteiktas
komunalines paslaugas, skelbiama šios energijos tiekėjų, administratoriaus
ar komunalinių paslaugų teikėjų pateikiamuose valstybės ir savivaldybių
gyvenamųjų patalpų nuomininkams sąskaitose, mokestiniuose pranešimuose ir
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kituose dokumentuose arba kita energijos pirkimo–pardavimo ar komunalinių
paslaugų teikimo sutartyse nustatyta tvarka.
Pareiškėjai Nuostatų 28 punkto neatitikimą aukštesnės teisinės galios
teisės aktų nuostatoms sieja su aplinkybe, jog pagal atsakovo nustatytus
vietinės rinkliavos nuostatus ji turi būti mokama iš anksto, tuo tarpu
paminėtos Vyriausybės nutarimo nuostatos neįpareigoja asmenų už
komunalines paslaugas atsiskaityti iki šių paslaugų gavimo.
Vertinant šiuos pareiškėjų argumentus, pirmiausia akcentuotina, jog
šiame baigiamajame teismo akte jau buvo pripažinta, jog vietinė rinkliava
už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų turėtojo ir atliekų tvarkymą
(Rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p.) nėra siejama su paslaugų teikimu ir ši
rinkliava nėra prilyginama iš sutartinių teisinių santykių kylančiam mokėjimui
už komunalines paslaugas. Tuo tarpu paminėti Vyriausybės nutarimai yra
priimti vykdant įstatymų leidėjo Civilinio kodekso 6.584 straipsnyje įtvirtintą
pavedimą, ir, kaip matyti iš jų turinio, yra skirti reguliuoti būtent iš privatinės
teisės kylančius teisinius santykius. Be to, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegijos vertinimu, Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalyje
įtvirtinta savivaldybių tarybų teisė nustatyti vietines rinkliavas, inter alia šios
rinkliavos mokėjimo tvarką, negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu.
Išdėstytų aplinkybių atžvilgiu konstatuotina, jog pirmosios instancijos
teismas pagrįstai nurodė, kad minėti Vyriausybės nutarimai netaikytini
nustatant vietinės rinkliavos mokėjimo tvarką, todėl nėra pagrindo Nuostatų
28 punktą pripažinti prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų
bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“
2.5 punktui ir Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų
atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę
energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 876, 5 punktui.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
3 punktu, 114 straipsnio 1 dalimi, 117 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
nutaria:
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 3 d.
sprendimą pakeisti.
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Pripažinti, kad Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, patvirtintų Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-426
„Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“, 1 priedas „Vietinės
rinkliavos dydžiai vietinės rinkliavos mokėtojams“, išskyrus eilutę Nr. 15, ta
apimtimi, kuria nenumato galimybės kitiems, nei teikiantiems komercinės
paskirties ir (ar) viešąsias paslaugas, atliekų turėtojams vietinę rinkliavą
mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, prieštarauja Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736
redakcija) 3 straipsnio 1 dalies 3 punktui.
Likusią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Paskelbti šią nutartį „Valstybės žiniose“ bei dienraštyje „Vakarų
ekspresas“.
Nutartis neskundžiama.

1.5. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d.
sprendimo Nr. 1-731 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi
taisyklių tvirtinimo“ 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktui, dėl Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-731
patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių 3.3 punkto
atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu
Nr. 345 patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių 3.3 punktui
Administracinė byla Nr. A882-617/2010
Procesinio sprendimo kategorija 17.2; 35.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. gegužės 27 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir
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Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovei Vildai Vaičiūnienei,
atsakovo atstovei Živilei Jasaitienei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą
dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 4 d.
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo
Vilniaus apskrityje prašymą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai
dėl norminio administracinio akto teisėtumo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir
pareiškėjas) pareiškimu (b. l. 2−4) kreipėsi į teismą, prašydamas ištirti, ar
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimo
Nr. 1-731 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių tvirtinimo“
(toliau – ir Sprendimas Nr. 1-731) 1 punktas neprieštarauja Lietuvos
Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2 dalims bei
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1
punktui. Taip pat prašė ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-731 patvirtintų Vilniaus miesto
savivaldybės skolinimosi taisyklių 3.3 punktas neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 patvirtintų
Savivaldybių skolinimosi taisyklių 3.3 punktui.
Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba
2008 m. gruodžio 3 d. priėmė Sprendimą Nr. 1-731, kurio 1 punktu patvirtino
Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisykles (toliau – ir Taisyklės),
tačiau teisės aktai nenumato savivaldybės tarybos teisės tvirtinti savivaldybės
skolinimosi taisykles. Pagal Biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalį
tik Vyriausybė gali nustatyti savivaldybių skolinimosi tvarką. Vadovaudamasi
šio įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymu, Vyriausybė
2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 patvirtino Savivaldybių skolinimosi
taisykles. Tuo tarpu prašyme keliama abejonė, ar Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos Sprendimo Nr. 1-731 1 punktas neprieštarauja Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktui, įtvirtinančiam įstatymo
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viršenybės principą, grindžiamą teiginiu, jog Vilniaus miesto savivaldybės
taryba įsiterpė į Vyriausybei įstatymu suteiktą kompetenciją. Savivaldybės
tarybos patvirtintos taisyklės nėra pagrįstos įstatymais, nes teisės aktai
nenumato savivaldybės tarybos teisės tvirtinti tokio pobūdžio taisykles.
Kvestionuodamas Taisyklių 3.3 punkto teisėtumą, pareiškėjas nurodė,
kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu
Nr. 1-731 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių
3.3 punktu buvo išplėsta Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345
patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių 3.3 punkto nuostata ir
savivaldybei suteikta daugiau teisių. Tai yra Vilniaus miesto savivaldybės
skolinimosi taisyklių 3.3 punkte nustatyta vienkartinė nuo 1 iki 3 procentų
garantinė įmoka savivaldybei nuo paskolos sumos už suteikiamas garantijas
dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolų, naudojamų investicijų
projektams finansuoti, kai tuo tarpu Vyriausybės nutarimu Nr. 345 patvirtintų
Savivaldybių skolinimosi taisyklių 3.3 punkte numatyta, kad savivaldybė
<...> gali suteikti garantijas dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių
paskolų, naudojamų investicijų projektams finansuoti, tačiau nekalbama apie
vienkartines garantines įmokas savivaldybei.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į pareiškimą
(b. l. 21−26) prašė pareiškėjo pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovo teigimu, savivaldybė turėjo teisę priimti ginčijamą
sprendimą, nes tai priskirta jos kompetencijai pagal Vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15, 28 punktus, 50 straipsnio 1 dalies 11
punktą. Atsakovo teigimu, savivaldybės finansinius išteklius, be kitų, sudaro
paskolos, dėl kurių ėmimo ir disponavimo sprendimus turi teisę priimti
taryba. Atsakovas savo teisę priimti ginčijamą sprendimą taip pat grindė
savivaldybės institucijų veiklos laisvės principu, įtvirtintu Vietos savivaldos
įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte ir Europos vietos savivaldos chartijos
3 straipsnio 1 dalyje, 4 straipsnio 2 bei 5 dalyse. Atsiliepime nurodyta, kad
savivaldybės tarybos patvirtintos skolinimosi taisyklės papildo ir detalizuoja
Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 patvirtintas Savivaldybių
skolinimosi taisykles, nes jose nėra nuostatų, susijusių su atskiro padalinio,
atsakingo už skolinimosi veiksmus, savivaldybės tarybos sprendimų ir
sutarčių projektų rengimą, funkcijomis. Atsakovo teigimu, kiekvienos
savivaldybės struktūra yra skirtinga, todėl šių klausimų reglamentavimas
valstybiniu lygiu, t. y. priimant Vyriausybės nutarimą Nr. 345, būtų nelogiškas
ir prieštarautų vietos savivaldos laisvės principui.
Atsakovas savo teisę priimti ginčijamą sprendimą taip pat grindė
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Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalies ir 12 straipsnio
nuostatomis, apibūdinančiomis viešojo administravimo subjekto vidaus
administravimą. Atsakovo nuomone, savivaldybė, įgyvendindama įstatymus
ir kitus teisės aktus, turi teisę priimti lokalinius teisės aktus, užtikrinančius
efektyvų vidaus administravimą. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2008 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. 1-731 ir juo patvirtintos Taisyklės
ir yra skirti įgyvendinti Biudžeto sandaros įstatymo bei Vyriausybės
2004 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 345 patvirtintų Savivaldybės skolinimosi
taisyklių nuostatas. Teigė, kad nagrinėjamu atveju nebuvo pažeistas įstatymo
viršenybės ir priimamų sprendimų teisėtumo principas. Nėra draudžiama
savivaldos institucijai priimti vidaus administravimui skirto dokumento,
nenustatančio teisių ir pareigų kitiems subjektams, o reglamentuojančio
vidaus administravimo procedūrą, t. y. nustatančio vidinio elgesio taisykles ir
neprieštaraujančio aukštesnės galios teisės aktams.
Atsakovas nesutiko su pareiškėjo argumentu, kad Taisyklių 3.3 punktas
prieštarauja Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 patvirtintų
Savivaldybių skolinimosi taisyklių 3.3 punktui. Remdamasis Vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 21 punktu, 3 straipsnio 6 dalimi, Valstybės ir
savivaldybių įmonių įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, 4 straipsnio 1, 2, 6 dalimis,
Akcinių bendrovių įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pažymėjo, kad
Vilniaus miesto savivaldybė, būdama įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų
akcinių bendrovių steigėja ir veikdama per tarybą, turėjo teisę priimti
tokio pobūdžio sprendimą kontroliuojamų įmonių atžvilgiu, t. y. ji veikė
kaip kontroliuojamų įmonių akcininkas, steigėjas, kurių įgalinimų ribas
nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – ir CK). Nurodė,
kad šiuo atveju yra susiklostę išimtinai civiliniai teisiniai santykiai, kurių
kontrolė neįeina į Vyriausybės atstovo kompetenciją. Teigė, kad nuostata
„kontroliuojamų įmonių vienkartinės nuo 1 iki 3 procentų garantinės
įmokos Savivaldybei įmokėjimas“ reglamentuoja ne skolinimosi santykius,
susiklosčiusius tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir paskolą teikiančio
subjekto, o Vilniaus miesto savivaldybės santykius su kontroliuojamomis
įmonėmis ir nepažeidžia Civilinio kodekso normų, laiduojančių garanto teisę
laisvai pasirinkti teikiamos garantijos sąlygas ir tvarką.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 4 d.
sprendimu (b. l. 50−54) Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje
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pareiškimą patenkino iš dalies – pripažino Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 1-731 „Dėl Vilniaus miesto
savivaldybės skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ 1 punkto dalį, kurioje buvo
patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių I−IV skyriai,
prieštaraujančia Biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2 dalies,
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkto bei 6 straipsnio 2
dalies nuostatoms. Pareiškimo dalį dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2008 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 1-731 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės
skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ 1 punkto dalies, kuria buvo patvirtintas
Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių V skyrius, atmetė ir
pripažino, kad ši norminio akto dalis atitinka teisės aktų reikalavimus.
Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklėse
nustatyti reikalavimai savivaldybei skolinantis iš vidaus ir užsienio kreditorių
bei Finansų ministerijos iš esmės atitinka Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d.
nutarimu Nr. 345 patvirtintas Savivaldybių skolinimosi taisykles, išskyrus 3.3
punktą, kur, skirtingai nei Vyriausybės nutarime, nustatoma papildoma sąlyga,
keliama garantijų dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolų, naudojamų
investicijų projektams finansuoti, sąlyga. Nurodyta, kad tokia garantija teikiama
tik už vienkartinę nuo 1 iki 3 procentų garantinę įmoką savivaldybei nuo
paskolos sumos. Taip pat papildomai įvestas V skyrius „Lėšų skolinimasis,
grąžinimas ir atskaitomybė“, kuriame numatytos savivaldybės administracijos
Finansų departamento Biudžeto skyriaus atliekamos funkcijos.
Pirmosios instancijos teismas, remdamasis įstatymų viršenybės (Viešojo
administravimo įstatymo 3 str. 1 p.) ir teisėtumo (Viešojo administravimo
įstatymo 3 str. 1 p., 6 str. 2 d.) principais, konstatavo, kad norminiai aktai
gali būti leidžiami tik tada, kai institucija turi įstatymų nustatytą įgaliojimą,
o administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu,
visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Savivaldybių skolinimosi taisyklių
priėmimo teisė įstatymu buvo suteikta Vyriausybei, o ne savivaldybėms, todėl
savivaldybė neturėjo teisės tokių taisyklių priimti. Dėl paminėtos priežasties
akto priėmimas pripažįstamas neteisėtu ir prieštaraujančiu Biudžeto
sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies bei Viešojo administravimo įstatymo
3 straipsnio 1 punkto bei 6 straipsnio 2 dalies reikalavimams. Nustatęs,
jog Savivaldybių skolinimosi taisyklių priėmimas neįeina į savivaldybių
kompetenciją, pirmosios instancijos teismas nusprendė nenagrinėti
atskiruose akto punktuose nustatytų taisyklių.
Pasisakydamas dėl ginčijamo norminio akto V skyriuje „Lėšų skolinimasis,
grąžinimas ir atskaitomybė“ nustatytų savivaldybės administracijos Finansų
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departamento Biudžeto skyriaus atliekamų funkcijų, pirmosios instancijos
teismas nurodė, kad tokių funkcijų nustatymas yra vidaus administravimo
veikla, kuri priklauso savivaldybės, kaip viešojo administravimo subjekto,
kompetencijai. Pažymėjo, kad savivaldybė, vykdydama vidaus administravimą,
turi teisę nustatyti vidaus tvarkos taisykles, kokiu būdu kurie padaliniai
įgyvendins Vyriausybės nustatytas taisykles. Todėl norminio akto priėmimas
dalyje, susijusioje su V skyriaus patvirtinimu, neprieštarauja teisės aktų
reikalavimams ir nėra pagrindo akto pripažinti neteisėtu šioje dalyje.
III.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba apeliaciniu skundu
(b. l. 58−64) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo
2009 m. gegužės 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo
pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinis skundas grindžiamas
pirmosios instancijos teismui pateiktais argumentais. Be šių argumentų,
pateikiami nauji:
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo, kuris išimtinai rėmėsi
tik Biudžeto sandaros įstatymo nuostatomis ir nesivadovavo principu,
kad teisės normos turi būti aiškinamos sistemiškai, išvada, jog Vilniaus
miesto savivaldybės taryba neturėjo teisės priimti ginčijamų Vilniaus
miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių, yra nepagrįsta. Vilniaus miesto
savivaldybės taryba, įgyvendindama Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros
įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu
Nr. 345 patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių nuostatas ir nuo jų
nenukrypdama, turėjo teisę patvirtinti ginčijamas Skolinimosi taisykles
(Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 28 p., Viešojo administravimo įstatymo
2 str. 3 d., 12 str., Europos vietos savivaldos chartija).
2. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą 2009 m.
gegužės 4 d. sprendimą, nevertino apelianto Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos argumentų dėl Viešojo administravimo įstatymo, reglamentuojančio
vidaus administravimo sampratą. Savivaldybė, įgyvendindama įstatymus
ir kitus teisės aktus, turi teisę priimti lokalinius teisės aktus, užtikrinančius
efektyvų vidaus administravimą. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2008 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. 1-731 ir juo patvirtintos Skolinimosi
taisyklės ir yra skirti Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo bei
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 345
patvirtintų Savivaldybės skolinimosi taisyklių nuostatoms įgyvendinti.
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3. Ginčijamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio
3 d. įsakymas bei juo patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi
taisyklės vertintini kaip vidaus kontrolės, kurios tikslas yra užtikrinti, kad
viešojo juridinio asmens veikla būtų vykdoma įstatymų, kitų teisės aktų
nustatyta tvarka pagal strateginius arba kitus veiklos planus, programas
bei procedūras (Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 3 str. 1 d. 1 p.),
priemonė.
4. Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių 3.3 punkto
nuostatos negali būti laikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių
pažeidimu ar neteisėtu praplėtimu, o yra Vilniaus miesto savivaldybės
išreikšta valia racionaliai naudoti turimą nuosavybę (Valstybės ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 str.).
5. Pirmosios instancijos teismas nemotyvavo ir nenurodė, kaip
konkrečiai, priėmus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio
3 d. sprendimą Nr. 1-731 ir juo patvirtinus Vilniaus miesto savivaldybės
skolinimosi taisykles, pasireiškė teisėtumo principo pažeidimas.
6. Pirmosios instancijos teismas formaliai taikė ir netinkamai aiškino
įstatymo viršenybės principo turinį. Šio principo esmė ta, kad žemesnės galios
teisės aktas yra priimamas remiantis įstatymais, turi jiems neprieštarauti ir
užtikrinti jų vykdymą. Priimtas toks teisės aktas negali pakeisti aukštesnės
galios teisės akto ar sukurti naujų bendro pobūdžio normų, kurios savo
galia konkuruotų su įstatyme nustatytomis teisės normomis. Vilniaus miesto
savivaldybės taryba nenustatė naujo teisinio reguliavimo skolinimosi srityje.
7. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą 2009 m. gegužės
4 d. sprendimą, ignoravo tiek Europos vietos savivaldos chartijos, tiek
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas, kad savivaldybės
veikia laisvai ir savarankiškai įstatymų apibrėžtose ribose. Savivaldybės
taryba, neperžengdama įstatymų nustatytų įgaliojimų, gali priimti
sprendimus klausimais, kurie nėra išbraukti iš jos kompetencijos ar nėra
priskirti kitiems viešojo administravimo subjektams. Teisės aktai nedraudžia
savivaldos institucijai priimti tokio pobūdžio dokumentų.
Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. gegužės 4 d. sprendimą palikti nepakeistą, o
apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais
argumentais:
1. Atsakovas, priimdamas ginčijamą sprendimą, turėjo vadovautis
teisėtumo (Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 1 d. 6 p.), įstatymų viršenybės
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(Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p.) principais bei Viešojo
administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje numatyta imperatyvia
nuostata, kad norminius administracinius aktus turi teisę leisti tik viešojo
administravimo institucijos, turinčios įstatymų nustatytus įgaliojimus.
Kompetenciją patvirtinti Savivaldybių skolinimosi taisykles Biudžeto sandaros
įstatymo 10 straipsnio 1 dalies nuostata numato Lietuvos Respublikos
Vyriausybei, todėl pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, kad
savivaldybės taryba viršijo įstatyminės savo kompetencijos ribas.
2. Ginčijamų taisyklių 3.3 punktu savivaldybės taryba išplėtė Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių
3.3 punkto nuostatos turinį. Savivaldybės taryba ginčijamų taisyklių 3.3
punktu, nustatydama vienkartinę nuo 1 iki 3 procentų garantinę įmoką
savivaldybei nuo paskolos sumos už suteikiamas garantijas dėl savivaldybės
kontroliuojamų įmonių paskolų, naudojamų investicijų projektams finansuoti,
suteikė daugiau teisių savivaldybei, nei tai numato Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtintų Savivaldybės skolinimosi taisyklių nuostatos.
Tokios garantinės įmokos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos
Savivaldybių skolinimosi taisyklės nenumato.
3. Savivaldybės taryba, priimdama ginčijamą sprendimą ir juo
patvirtintas taisykles, veikė kaip viešojo administravimo, o ne civilinės teisės
subjektas.
4. Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, struktūrinio
padalinio funkcijų nustatymas yra susijęs su viešojo administravimo subjektų
vidaus administravimą reglamentuojančiais įstatymais arba jų pagrindu
priimtais teisės aktais, pvz., nuostatais, statutais, veiklos (darbo) reglamentais,
pareigybių aprašymais (pareiginėmis instrukcijomis), vidaus tvarkos
taisyklėmis (Įstatymo 12 str.). Nei savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d.
sprendimo Nr. 1-731 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi
taisyklių“, nei jo 1 punktu patvirtintų taisyklių preambulėje ar pavadinime
nėra numatyta, kad šis aktas yra skirtas vidaus administravimo funkcijoms
atlikti. Todėl taisyklės negali būti prilyginamos vidaus tvarkos taisyklėms.
Vyriausybės atstovas neginčija savivaldybės tarybos teisės nustatyti
atitinkamų struktūrinių padalinių funkcijas, tačiau mano, kad toks teisinis
reglamentavimas turi būti nustatytas atitinkamais vidaus administravimą
apibrėžiančiais teisės aktais, nes tik taip gali būti užtikrintas teisėtumo
principo įgyvendinimas teisėkūros procese.
5. Remiantis Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarime
suformuotomis nuostatomis, tos funkcijos, kurios priklauso išimtinai
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savivaldybėms, yra reglamentuojamos įstatymais. Nė viena iš šių funkcijų
nereiškia, kad savivaldybės atitinkamoje srityje yra absoliučiai savarankiškos.
Todėl apeliacinio skundo teiginys, jog savivaldybės veikia laisvai ir
savarankiškai, negali būti aiškinamas atskirai nuo Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad savivaldybių veikimo
laisvė ir savarankiškumas yra saistomi Konstitucijoje bei įstatymuose
apibrėžtos jų kompetencijos.
6. Atsakovas, priimdamas ginčijamą 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimą,
nepagrįstai rėmėsi iki 2008 m. spalio 1 d. galiojusia Vietos savivaldos įstatymo
redakcija, nurodydamas, kad savivaldybės taryba, neperžengdama įstatymų
nustatytų įgaliojimų, gali priimti sprendimus klausimais, kurie nėra išbraukti
iš jos kompetencijos ar nėra priskirti kitiems viešojo administravimo
subjektams (Vietos savivaldos įstatymo 17 str. 49 p.).
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimo
Nr. 1-731 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių tvirtinimo“ 1
punkto atitikties Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio
1 ir 2 dalims bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3
straipsnio 1 punktui
Pareiškėjas, kreipdamasis į Vilniaus apygardos administracinį teismą,
prašė ištirti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d.
sprendimo Nr. 1-731 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių
tvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas) 1 punkto atitiktį Lietuvos Respublikos
biudžeto sandaros įstatymo (2003 m. gruodžio 23 d. redakcija) 10 straipsnio
1 ir 2 dalims bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (
2006 m. birželio 27 d. redakcija) 3 straipsnio 1 punktui. Savo abejones dėl
Sprendimo 1 punkto atitikties Biudžeto sandaros įstatymo ir Viešojo
administravimo įstatymo nuostatoms pareiškėjas grindė tuo, kad minėtos
nuostatos nenumato savivaldybės tarybos teisės tvirtinti savivaldybės
skolinimosi taisykles. Pareiškėjo teigimu, teisė tvirtinti tokio pobūdžio
taisykles, vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2
dalimis, numatyta tik Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis
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teismas savo jurisprudencijoje yra ne kartą akcentavęs, jog viešojo
administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla
vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o atitinkamam teisėkūros
subjektui viršijus jam teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priėmus norminį
administracinį aktą, kurį jis nėra įgaliotas priimti, kartu būtų pažeistas ir
Konstitucijos preambulėje įtvirtintas teisinės valstybės principas (žr. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo sprendimus bylose Nr. I1-4/2006, Nr. I815/2007, Nr. I444-4/2008). Administracinėje byloje Nr. I444-4/2008 išplėstinė
teisėjų kolegija konstatavo, kad konstitucinis teisinės valstybės principas
suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui ir kitiems teisėkūros
subjektams, inter alia teisėkūros subjektų pareigą leisti teisės aktus tik
neviršijant savo įgaliojimų. Todėl siekiant nustatyti, ar Vilniaus miesto
savivaldybės taryba, priimdama 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 1-731
„Dėl Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių tvirtinimo“ 1
punktą, kuriuo patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisykles,
neviršijo savo kompetencijos, būtina ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės
taryba pagal galiojusius teisės aktus buvo įgaliota reguliuoti šiuos teisinius
santykius.
Biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta,
kad savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų,
Vyriausybės nustatyta tvarka gali imti ilgalaikes ir trumpalaikes vidaus
arba užsienio paskolas arba teikti garantijas dėl paskolų, naudojamų tik
investicijų projektams finansuoti. Šiame kontekste taip pat pažymėtina,
kad įstatymų leidėjas sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo
už ilgalaikes paskolas priėmimą, šių paskolų naudojimą tik investicijų
projektams finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką yra priskyręs
išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai (Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 28 p.). Taigi tiek Vyriausybė, tiek vietos
savivaldos institucijos savivaldybių skolinimosi srityje įgyvendina įstatymais
suteiktą kompetenciją. Vyriausybei, kaip pagrindiniam vykdančiam
įstatymus subjektui (Konstitucijos 94 str.), pavesta nustatyti tvarką,
reglamentuojančią atitinkamus savivaldybės skolinimosi teisinių santykių
klausimus, ir ji, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros
įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 10 straipsnio 1 ir 2 dalimis
bei Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2045;
2004, Nr. 4-31), 2004 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 345 1 punktu patvirtino
Savivaldybių skolinimosi taisykles. Tuo metu Vilniaus miesto savivaldybės
taryba, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28
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punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsniu, Valstybės skolos įstatymu,
Viešųjų pirkimų įstatymu ir Vyriausybės nutarimo Nr. 345 nuostatomis,
2008 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 1-731 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės
skolinimosi taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu patvirtino Vilniaus miesto
savivaldybės skolinimosi taisykles.
Nustačius, jog nagrinėjamu atveju savivaldybių skolinimosi srityje
įstatymais suteiktą kompetenciją įgyvendina ir atitinkamus teisės aktus yra
priėmusios kelios valdžios institucijos, būtina ištirti, kokia apimtimi pagal
galiojantį teisinį reguliavimą kiekvienas iš subjektų turi teisę reguliuoti
aptariamą sferą.
Šiame kontekste pažymėtina, kad vietinės ir centrinės valdžios
santykiai yra reguliuojami tam tikrų teisės principų, kurie įtvirtinti tiek
nacionaliniu (Vietos savivaldos įstatymo 4 str.), tiek tarptautiniu lygmeniu
(Europos vietos savivaldos chartija). Šie principai, be kita ko, reguliuoja
klausimus, kaip valdžios institucijų pareigos atitinkamoje srityje yra
išskirstomos arba pasidalinamos. Vietinės ir centrinės valdžios santykiai,
siekiant užtikrinti adekvatų jų tarpusavio santykį ir pagarbą kiekvienam iš
subjektų atitinkamos valdymo pakopos sferoje, grindžiami vietos savivaldos
savarankiškumo ir laisvės, teisėtumo, įstatymų viršenybės, subsidiarumo,
deleguotos kompetencijos, bendradarbiavimo ir kitais principais. Šių principų
realizavimas, be kita ko, reikalauja garantuoti, kad egzistuotų vietos valdžia,
galinti pakankamai savarankiškai prisiimti įsipareigojimus ir pasirinkti jų
vykdymo būdus, priemones ir šaltinius jiems įgyvendinti (Europos vietos
savivaldos chartijos preambulė).
Vyriausybės teisė įgyvendinti įstatymų nuostatas, susijusias su
savivaldybės skolinimusi, tiesiogiai numatyta Biudžeto sandaros įstatymo
10 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Tuo tarpu Vilniaus miesto savivaldybės taryba
apeliaciniame skunde nurodo, kad ginčijamu sprendimu realizavo vietos
savivaldos laisvę (b. l. 59). Teisėjų kolegija pažymi, kad savivaldybių veiklos
savarankiškumas pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją
suponuoja tai, kad jeigu įstatymais savivaldybėms perduodamos valstybės
funkcijos, taip pat jeigu joms įstatymais arba kitais teisės aktais sukuriamos
teisės ir pareigos (nagrinėjamu atveju priimti atitinkamus sprendimus
dėl skolinimosi), vietos savivaldos institucijos įgyja ir teisę numatyti,
kaip šios teisės ir pareigos bus įgyvendinamos vietos valdymo lygmenyje,
pvz., nustatant atitinkamas vidaus administravimo procedūras, tačiau tik
tokia apimtimi, kuri neprieštarauja įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų
nuostatoms, priimtoms atitinkamoje srityje. Kitaip tariant, tam tikros vietos
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savivaldos teisės gali nebūti įtvirtintos įstatyme eksplicitiškai, o išplaukti iš
teisinio reguliavimo, teisės principų ir būti nustatytos implicitiškai. Įstatymų
leidėjas aiškiai ir konkrečiai Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
28 punkte numato, kad sprendimus dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo
už ilgalaikes paskolas, šių paskolų naudojimo tik investicijų projektams
finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką ir laikantis įstatymų nustatytų
skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos) išvadą, priima savivaldybės taryba. Taigi
savivaldybės taryboms suteikta kompetencija skolinimosi srityje, tačiau ji
yra ribojama Vyriausybės nustatytos tvarkos ir įstatymo leidėjo nustatytų
skolinimosi limitų. Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje
numatyta, kad savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina, be kita ko,
priimdama sprendimus. Atsižvelgus į paminėtus argumentus, teisėjų kolegijos
nuomone, absoliutus draudimas, kai atitinkama sritis tam tikra apimtimi
jau yra reguliuojama centrinės valdžios subjektų, priimti teisės aktus vietos
valdžios lygmeniu srityje, kurioje įstatymų leidėjas yra suteikęs įgaliojimus
veikti vietos valdžios institucijoms, prieštarautų savivaldybių veiklos
savarankiškumo bei efektyvumo principams.
Nagrinėjamoje byloje taip pat keliamas klausimas dėl Sprendimo 1
punkto atitikties Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
3 straipsnio 1 punktui, kuriame numatyta, kad viešojo administravimo
subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės principu. Šis
principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti
viešąjį administravimą turi būti nustatyti įstatymuose, o veikla atitikti
šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Šiuo aspektu paminėtina, kad
Konstitucinis Teismas savo nutarimuose yra nurodęs, jog iš konstitucinio
teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimas
įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos
kylančios teisės aktų hierarchijos. Šis reikalavimas inter alia reiškia, kad
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 (2004 m. gruodžio 13 d.
nutarimas).
Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad viešojo administravimo subjektai
savo kompetencijos ribose gali detalizuoti administravimo procedūrų,
kurių metu bus įgyvendinamos atitinkamos įstatymų leidėjo numatytos
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pareigos, eigą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2006 m. liepos 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I444-04/2006). Tokie
atvejai nelaikytini konkuruojančios valdžios institucijų kompetencijos
įgyvendinimu, o veikiau pripažintini dalinės kompetencijos, kai įstatymų
leidėjas suteikia įgaliojimus skirtingiems subjektams skirtingose sprendimų
reglamentavimo ir priėmimo procedūrų stadijose, įgyvendinimu.
Pažymėtina, kad teisinių santykių, susijusių su savivaldybės skolinimusi,
reguliavimas – tai ne tik šių santykių esminių elementų (skolinimosi
pagrindų, limitų, sąlygų, paskolos subjektų) nustatymas, bet ir tvarkos, kaip
šie esminiai elementai bus įgyvendinami, nustatymas. Pagal Vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktą, Vyriausybės nutarimu Nr. 345
patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių nuostatas, savivaldybės tarybos
kompetencijai priskiriamas sprendimų, susijusių su skolinimusi, priėmimas.
Įgyvendinant šias nuostatas, Sprendimo 1 punktu buvo patvirtintos Vilniaus
miesto savivaldybės skolinimosi taisyklės. Teisėjų kolegijos manymu, vien tik
viešojo administravimo subjekto priimtas sprendimas, kuris ir yra išreikštas
ginčijamu 1 punktu, patvirtinti skolinimosi taisykles pats savaime nereiškia
konkuruojančio teisinio reguliavimo nustatymo. Taigi nustačius, kad viešojo
administravimo subjektui suteikta teisė įgyvendinti tam tikras pareigas
ginčijamoje srityje, draudimo nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris
konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose, pažeidimas gali
būti konstatuojamas tik ištyrus atskirų taisyklių nuostatų atitiktį nustatytam
teisiniam reguliavimui nagrinėjamoje srityje.
Atsižvelgdama į prieš tai paminėtus argumentus, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 1-731 „Dėl
Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių tvirtinimo“ 1 punktas
neprieštarauja Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio
1 ir 2 dalims bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3
straipsnio 1 punktui.
V.
Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu
Nr. 1-731 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių 3.3
punkto atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu
Nr. 345 patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių 3.3 punktui
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Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu
Nr. 345 patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių 3.3 punktą, savivaldybė,
turėdama savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolieriaus
tarnybos) išvadą, tarybos sprendimu gali suteikti garantijas dėl savivaldybės
kontroliuojamų įmonių paskolų, naudojamų investicijų projektams finansuoti.
Tuo tarpu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d.
sprendimu Nr. 1-731 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi
taisyklių 3.3 punkte numatyta, kad savivaldybė, turėdama savivaldybės
kontrolieriaus (savivaldybės kontrolieriaus tarnybos) išvadą, Tarybos
sprendimu gali suteikti garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių
paskolų, naudojamų investicijų projektams finansuoti, už vienkartinę
nuo 1 iki 3 procentų garantinę įmoką savivaldybei nuo paskolos sumos.
Taigi savivaldybės taryba ginčijama nuostata nustatė papildomą garantijų
suteikimo sąlygą – garantinę įmoką.
Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad nors savivaldybių funkcijos
yra vykdomos pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją, nė
viena jų nereiškia savivaldybių absoliutaus savarankiškumo atitinkamoje
srityje. Pati savivaldos teisės prigimtis suponuoja tai, kad savivaldybės savo
funkcijas turi vykdyti atsižvelgdamos į vietos sąlygas ir aplinkybes, tačiau
visais atvejais jos privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų.
Teisėjų kolegijos nuomone, įstatymų leidėjo išreikšta valia, jog
savivaldybių tarybos priima sprendimus, susijusius su skolinimusi,
nagrinėjamu atveju negali būti aiškinama plečiamai kaip reiškianti, kad
savivaldybės taryba, įgyvendindama Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 28 punkto, Biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2 dalių bei
Vyriausybės nutarimu Nr. 345 patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių
nuostatas, yra įgaliota veikti kaip teisėkūros subjektas ir turi teisę reguliuoti
teisinių santykių, susijusių su skolinimosi sąlygomis, esminius elementus.
Kadangi nei Biudžeto sandaros įstatymo, nei Vyriausybės nutarimu
Nr. 345 patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių nuostatos nenumato
savivaldybių tarybų teisės nustatyti vienkartines garantines įmokas, inter
alia jų dydžius, už suteiktas garantijas, o tai buvo padaryta Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-731 patvirtintų Vilniaus miesto
savivaldybės skolinimosi taisyklių 3.3 punkte, buvo įsiterpta į sritį, kuri turi
būti reguliuojama arba tiesiogiai įstatymų leidėjo, arba Vyriausybės nustatyta
tvarka. Minėta, jog viešojo administravimo subjektai savo kompetencijos
ribose gali tik detalizuoti sprendimo priėmimo procedūrų eigą, tačiau negali
nustatyti įstatymams ar galiojantiems aukštesnės galios poįstatyminiams
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teisės aktams prieštaraujančių nuostatų bei sukurti naujų teisės normų, kurios
nenumatytos įstatymuose ar kituose aukštesnės galios teisės aktuose. Kadangi
Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių 3.3 punkte nustatyta
nauja bendro pobūdžio teisės norma, konstatuotina, jog taip pažeidžiamas
konstitucinis įstatymų viršenybės principas.
Atmestini atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos argumentai,
susiję su savivaldybės, kaip civilinio teisės subjekto, teise laisvai pasirinkti
teikiamos garantijos sąlygas ir tvarką, kaip tai reguliuoja Lietuvos
Respublikos civilinis kodeksas. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, kad
Civilinio kodekso normos gali būti taikomos viešosios teisės santykiams,
tačiau tai gali būti daroma tiek, kiek tų santykių nereglamentuoja pati
viešoji teisė, arba specialiai įstatymo numatytais atvejais (Civilinio kodekso
1.1 str. 2 d.). Atsakovui keliant ginčą dėl susiklosčiusių santykių pobūdžio,
būtina nustatyti, ar savivaldybės institucija, priimdama ginčijamas nuostatas,
įgyvendino įstatymų priskirtas viešojo administravimo funkcijas ar veikė kaip
civilinių teisių ir pareigų subjektas. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu
atveju ginčas kilo ne dėl konkretaus savivaldybės tarybos sprendimo dėl
garantijų suteikimo ar konkrečios garantijos sutarties sąlygų galiojimo,
bet dėl teisės priimti norminį teisės aktą, inter alia ginčijamą Vilniaus
miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių 3.3 punktą. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad norminių administracinių
aktų rengimas patenka į viešosios teisės reglamentavimo sritį. Atsakovas,
be kita ko, teigia, kad ginčijama nuostata, nors ir įtvirtinta administracinio
pobūdžio akte, yra civilinės teisės reguliavimo dalykas. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, aiškindamas norminio administracinio akto sąvoką,
yra ne kartą konstatavęs, kad norminiuose teisės aktuose yra įtvirtinami
bendro pobūdžio nurodymai tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams,
kurie orientuojami į ateitį ir numatyti taikyti daug kartų, šie aktai adresuoti
neapibrėžtam asmenų ratui arba adresuoti asmenų, apibūdintų rūšiniais
požymiais, ratui, jie visada abstraktūs ir apjungia tipinėmis, rūšinėmis
savybėmis panašius visuomeninius santykius, toliau veikia po realizavimo
individualiuose santykiuose ir konkrečių asmenų elgesyje (Administracinių
teismų praktika Nr. 2, p. 18, 26, 54; Administracinių teismų praktika
Nr. 3, p. 71). Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog pagal šiuos formalius
požymius Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Vilniaus miesto
skolinimosi taisyklių 3.3 punkto nuostatos, priešingai nei teigia atsakovas,
atitinka norminio administracinio akto nuostatų sąvoką. Vilniaus miesto
savivaldybės skolinimosi taisyklių 3.3 punkte įtvirtinami bendro pobūdžio
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nurodymai (garantijų teikimo mokesčio tarifai) tam tikrų visuomeninių
santykių dalyviams, kurie orientuojami į ateitį ir numatyti taikyti daug kartų.
Šis aktas adresuotas asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais (savivaldybės
kontroliuojamos įmonės), ratui ir iš esmės yra abstraktus (savivaldybės
kontroliuojamos įmonės sudaro grupę, kuri nėra pastovi ir yra kintanti).
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendime Nr. 1-731 nurodoma,
kad Taisyklės tvirtinamos vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 16
straipsnio 2 dalies 28 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsniu,
Valstybės skolos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu ir Vyriausybės nutarimo
Nr. 345 nuostatomis. Pagal šiuos požymius ir pagal ginčijamoje nuostatoje
suformuluotų elgesio taisyklių pobūdį bei subjekto, kuriam šis aktas skirtas,
neapibrėžtumą, ginčijama Taisyklių nuostata priskiriama poįstatyminių
norminių aktų nuostatų rūšiai. Taigi priimdamas ginčijamą nuostatą,
atsakovas veikė ne kaip civilinių teisinių santykių subjektas, lygiais pagrindais
dalyvaujantis šio pobūdžio santykiuose, bet kaip viešojo administravimo
institucija, vykdanti administracinį reglamentavimą.
Atsižvelgusi į paminėtus argumentus, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-731 patvirtintų
Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių 3.3 punktas prieštarauja
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345
patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių 3.3 punktui.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 3 punktu, 114 straipsnio 1 dalimi, 117 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
nutaria:
Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą
tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 4 d.
sprendimą pakeisti.
Panaikinti sprendimo dalį, kuria buvo pripažinta, kad Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. 1-731 „Dėl
Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ 1 punkto
dalis, kurioje buvo patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi
taisyklių I−IV skyriai, prieštarauja Biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio
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1 ir 2 dalies, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkto bei 6
straipsnio 2 dalies nuostatoms.
Pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio
3 d. sprendimo Nr. 1-731 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi
taisyklių tvirtinimo“ 1 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatymo (2003 m. gruodžio 23 d. redakcija) 10 straipsnio 1 ir 2
dalims, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (2006 m. birž
elio 27 d. redakcija) 3 straipsnio 1 punktui ir 6 straipsnio 2 daliai.
Pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3
d. sprendimu Nr. 1-731 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi
taisyklių 3.3 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 patvirtintų Savivaldybių skolinimosi
taisyklių 3.3 punktui.
Likusią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Paskelbti šią nutartį Valstybės žiniose ir Lietuvos ryte (priede Sostinė).
Nutartis neskundžiama.

1.6. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d.
sprendimu Nr. T2-317 patvirtinto Palangos miesto bendrojo plano
sprendinių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui,
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2, 4.37, 4.39 straipsniams,
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 2 ir 7
punktams bei 3 straipsnio 2 daliai
Administracinė byla Nr. A525-821/2010
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. birželio 18 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Anatolijaus Baranovo ir
Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
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dalyvaujant pareiškėjoms A. K. ir B. T.,
pareiškėjų atstovui advokatui Algiui Tursui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo norminę
administracinę bylą pagal pareiškėjų A. K. ir B. T. apeliacinį skundą dėl
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 5 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. K. ir B. T. prašymą ištirti Palangos
miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2317 patvirtinto Palangos miesto bendrojo plano dalies teisėtumą, pareikštą
administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. K. ir B. T. skundą atsakovui Palangos
miesto savivaldybės tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Klaipėdos
apskrities viršininko administracijai ir savivaldybės įmonei „Vilniaus planas“.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjos skundu (b. l. 7−10) kreipėsi į Klaipėdos apygardos
administracinį teismą, prašydamos:
1) pripažinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio
30 d. sprendimu Nr. T2-317 patvirtinto Palangos miesto bendrojo plano
sprendinius ta apimtimi, kuria nustatyta, jog A. K. nuosavybės teise
priklausantis 1.4605 ha žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), Palanga
(kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), ir B. T. nuosavybės teise priklausantis
1.4607 ha žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), Palanga (kadastrinis
Nr. (duomenys neskelbtini), patenka į intensyviam naudojimui įrengtinų
želdynų teritoriją, negaliojančiais.
2) pripažinti A. K. teisę atlikti detaliojo planavimo procedūrą dėl
nuosavybės teise valdomo 1.4605 ha sklypo, esančio (duomenys neskelbtini),
Palanga (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), naudojimo būdo ir pobūdžio
– kitos paskirties žemė, bendro naudojimo teritorija, urbanizuotų teritorijų
viešoms erdvėms, pakeitimo, numatant, jog tai gyvenamoji teritorija, mažo
užstatymo intensyvumo gyvenamoji teritorija.
3) pripažinti B. T. teisę atlikti detaliojo planavimo procedūrą dėl
nuosavybės teise valdomo 1.4607 ha sklypo, esančio (duomenys neskelbtini),
Palanga (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), naudojimo būdo ir pobūdžio
– kitos paskirties žemė, bendro naudojimo teritorija, urbanizuotų teritorijų
viešoms erdvėms, pakeitimo, numatant, jog tai gyvenamoji teritorija, mažo
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užstatymo intensyvumo gyvenamoji teritorija.
Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjos padavė prašymą ištirti, ar Palangos
miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2-317
patvirtinto Palangos miesto bendrojo plano sprendiniai ta apimtimi, kuria
nustatyta, kad A. K. nuosavybės teise valdomas 1.4605 ha žemės sklypas,
esantis (duomenys neskelbtini), Palangos m. (kadastrinis Nr. (duomenys
neskelbtini), patenka į intensyviam naudojimui įrengtinų želdynų teritoriją, o
B. T. nuosavybės teise valdomo 1.4607 ha žemės sklypo, esančio (duomenys
neskelbtini), Palangos m. (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), patenka
į intensyviam naudojimui įrengtinų želdynų teritoriją, neprieštarauja
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 1.2, 4.37, 4.39 straipsniams, Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo įstatymo 3 straipsnio 2 ir 7 punktams bei 3 straipsnio 2 daliai.
Nurodė, kad Klaipėdos apskrities viršininko 2006 m. spalio 31 d.
įsakymuose Nr. 13.6-5638 ir Nr. 13.6-5611 „Dėl nuosavybės teisių į žemę
Palangos mieste atkūrimo“, kuriais pareiškėjoms atkurtos nuosavybės
teisės, nurodyta pagrindinė tikslinė ginčo žemės sklypų žemės naudojimo
paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė, bendrojo
naudojimo teritorija (indeksas B), urbanizuotų teritorijų viešosioms erdvėms
teritorija (indeksas B3), o patvirtinus Palangos miesto bendrąjį planą ginčo
žemės sklypai priskirti intensyvaus naudojimo įrengtinų želdynų teritorijai.
Teigė, kad taip iš esmės pažeidžiami pareiškėjų teisėti interesai ir lūkesčiai,
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2 straipsnyje įtvirtinti civilinių
santykių reglamentavimo principai, nes pagal nustatytą žemės naudojimo
režimą negalima jokia statyba. Taip pat teigė, jog Palangos miesto bendrojo
plano sprendiniais prieš pareiškėjų valią nustatytas ginčo žemės sklypų
perspektyvinis naudojimo būdas ir užkirstas kelias keisti žemės paskirtį
ir naudojimo būdą pareiškėjų pageidaujamu bei viešajam interesui
neprieštaraujančiu būdu – į „gyvenamąsias teritorijas“, apribota galimybė
panaudoti ginčo žemės sklypus toje vietovėje ekonomiškai racionaliai veiklai
– gyvenamųjų namų statybai, turizmui ir rekreacijai vystyti.
Nurodė, kad 2004 m. balandžio 23 d. Klaipėdos apygardos
administracinio teismo sprendimu administracinėje byloje Nr. I-143/2004
iš esmės pripažinta pareiškėjų nuosavybės teisės neliečiamybė, nes
buvo nustatyta, kad ginčo žemės sklypai 2003 m. gegužės 8 d. Palangos
miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 25 nepagrįstai priskirti vietos
bendruomenei, rekreacijai ir poilsio tikslams bei valstybės išperkamajai žemei.
Pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.37 ir 4.39
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straipsnius, privatus daiktas negali būti paimamas ir naudojamas visuomenės
reikmėms be savininko valios, o nuosavybės teisė gali būti apribota tik
įstatymo arba teismo.
Teigė, kad rengiant ir tvirtinant Palangos miesto bendrąjį planą nebuvo
įgyvendintos Teritorijų planavimo įstatymo (toliau – ir Įstatymo) 3 straipsnio
1 dalies 7 punkto nuostatos, pagal kurias teritorijų planavimo tikslai yra
suderinti fizinių ir juridinių asmenų ir jų grupių, visuomenės, savivaldybių
ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo ir veiklos
plėtojimo šioje teritorijoje sąlygų, bei Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostatos,
įtvirtinančios planavimo organizatorių pareigą (ir atitinkamai žemės savininkų
reikalavimo teisę) nustatant konkrečių teritorijų planavimo tikslus atsižvelgti
ne tik į visuomenės poreikius, kraštovaizdžio ypatumus, geografinę padėtį,
urbanistikos, architektūros, techninius, aplinkosaugos, paveldo apsaugos, žemės
ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimus, bet ir žemės ir kito
nekilnojamo turto savininkų ir trečiųjų asmenų teises ir interesus.
Atsakovas Palangos miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į prašymą
(b. l. 112−123) prašė pareiškėjų prašymą atmesti kaip nepagrįstą.
Nurodė, kad prašymas nepagrįstas teisiniais argumentais ir faktinėmis
aplinkybėmis, o pareiškėjos tik suabsoliutina savo nuosavybės teises. Teigė,
kad pareiškėjoms atkuriant nuosavybę į ginčo žemės sklypus, šių sklypų
naudojimo būdas ir pobūdis buvo nustatyti pagal tuo metu galiojusius
teritorijų planavimo dokumentus, kuriuose buvo numatyta ne gyvenamoji,
o bendrojo naudojimo teritorija, urbanizuotų teritorijų viešosioms erdvėms.
Šie teisės aktai ginčijami nebuvo. Teigė, kad bendrojo planavimo objektas yra
visas miestas, o ne jo dalis, dėl to negali būti tiriama tik objekto dalis, t. y.
sprendiniai, pagal kuriuos ginčo sklypai patenka į intensyviam naudojimui
įrengtinų želdinių teritoriją.
Trečiųjų suinteresuotų asmenų Klaipėdos apskrities viršininko
administracijos ir savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ atsiliepimų į
prašymą negauta. Trečiojo suinteresuoto asmens savivaldybės įmonės
„Vilniaus planas“ atstovas direktorius J. K. 2009 m. gegužės 27 d. teismo
posėdžio metu nurodė, kad su prašymu nesutinka (b. l. 139).
II.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 5 d.
sprendimu (b. l. 147−152) pareiškėjų prašymo netenkino – pripažino, kad
Palangos miesto bendrojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės
111

I. Administracinių teismų praktika

tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2-317, sprendiniai ta
apimtimi, kuria nustatyta, kad A. K. nuosavybės teise priklausantis 1.4605
ha žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), Palanga (kadastrinis
Nr. (duomenys neskelbtini), ir B. T. nuosavybės teise priklausantis 1.4607
ha žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), Palanga (kadastrinis
Nr. (duomenys neskelbtini), patenka į intensyviam naudojimui įrengtinų
želdynų teritoriją, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23
straipsniui, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2 straipsniui, 4.37
straipsnio 1 daliai ir 4.39 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2, 7 punktams, 2 daliai.
Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs aktualų teisinį reguliavimą ir
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, susijusią su norminių
teisės aktų požymių aiškinimu, nurodė, kad Palangos miesto bendrasis planas
yra norminis teisės aktas.
Remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 46 ir 47 straipsnių,
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2 straipsnio 2 dalies, 4.37 straipsnio
1 dalies ir 4.39 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nurodė, kad nuosavybės teisė
nėra absoliuti ir gali būti ribojama įstatymų. Pažymėta, kad vienas iš įstatymų,
kuris gali riboti nuosavybės teises, yra Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo įstatymas, kuriame numatyta, kad nustatyta tvarka patvirtintas
bendrasis teritorijos planas yra privalomas visiems planuojamoje teritorijoje
esančio nekilnojamojo turto savininkams (Įstatymo 9 str. 2 d.), t. y. bendrojo
plano sprendiniai riboja suplanuotos teritorijos savininkų teisę savo nuožiūra
valdyti, naudoti žemę. Nurodė, kad vien ta aplinkybė, jog pareiškėjų netenkina
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2317 patvirtinto Palangos miesto bendrojo plano sprendiniai, nėra pagrindas
pripažinti, jog šios bendrojo plano dalys prieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 23 straipsniui, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2
straipsniui, 4.37 straipsnio 1 daliai ir 4.39 straipsnio 1 daliai. Pabrėžta, kad tokia
išvada būtų galima, tik jei būtų konstatuota, kad Palangos miesto bendrasis
planas parengtas nesilaikant Teritorijų planavimo įstatymo nustatytos tvarkos.
Nagrinėdamas Palangos miesto bendrojo plano ginčijamų sprendinių
atitiktį Teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 ir 7 punktams
bei 3 straipsnio 2 daliai, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad žemės ir
kito nekilnojamojo turto savininkų teisių ir visuomenės poreikių esminiai
derinimo proceso instrumentai yra pasiūlymai dėl planavimo dokumento,
šiuo konkrečiu atveju – Palangos miesto bendrojo plano ir bendrojo plano
viešasis svarstymas. Nustatyta, kad Teritorijų planavimo įstatymo numatyta
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planavimo organizatorių ir visuomenės teisių derinimo tvarka – pasiūlymu
teikimu – pasinaudojo tik pareiškėja A. K. . Tuo tarpu, nustatęs, kad
pareiškėja B. T. jokia forma bendrojo plano derinimo procese nedalyvavo,
savo valios dėl nuosavybės teise priklausančios žemės perspektyvinio
naudojimo planavimo organizatoriui neišreiškė, pirmosios instancijos teismas
nusprendė, jog pareiškėją tuometinė padėtis ir bendrojo plano sprendiniai
tenkino. Teismo teigimu, ta aplinkybė, kad B. T. šiuo metu nesutinka su
bendrojo plano sprendiniais, nesudaro pagrindo pripažinti, kad bendrasis
planas priimtas pažeidžiant visuomenės interesų derinimo mechanizmą. Be
to, teismas nurodė, kad Klaipėdos apskrities viršininko 2006 m. spalio 31 d.
įsakymų Nr. 13.6-5638 ir Nr. 13.6-5611 „Dėl nuosavybės teisių į žemę
Palangos mieste atkūrimo“, kuriais pareiškėjoms atkurtos nuosavybės teisės,
2.1 punktuose nurodyta, kad pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis,
naudojimo būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė, bendro naudojimo
teritorija (indeksas B) urbanizuotų teritorijų viešosioms erdvėms (indeksas
B3) (b. l. 32−35). Nenustatyta, kad šie įsakymai būtų apskųsti, o pareiškėjoms
priklausančių žemės sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis,
naudojimo būdas ir pobūdis bendrajame plane išliko nepakitę.
Atmestas pareiškėjo argumentas, jog įsiteisėjusiu 2004 m. balandžio 23 d.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimu administracinėje
byloje Nr. I-143/2004 iš esmės pripažinta pareiškėjų nuosavybės teisės
neliečiamybė. Pažymėta, jog šiuo sprendimu konstatuota pareiškėjos A.
K. teisė atkurti nuosavybės teises į žemę natūra ir pripažintos neteisėtomis
administracinių aktų dalys, varžančios pareiškėjos teises į nuosavybės
atkūrimą (b. l. 38−40). Tačiau sprendimu nėra konstatuota pačios nuosavybės
teisės absoliuti neliečiamybė.
Atsižvelgus į paminėtą, konstatuota, kad Palangos miesto bendrojo
plano ginčijami sprendiniai neprieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo
3 straipsnio 2 daliai. Teismas, nenustatęs Teritorijų planavimo įstatymo
nuostatų pažeidimo, nusprendė, kad nėra ir pagrindo pripažinti, jog ginčijama
bendrojo plano dalis prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23
straipsnio, Civilinio kodekso 1.2 straipsnio, 4.37 straipsnio 1 dalies ir 4.39
straipsnio 1 dalies nuostatoms.
III.
Pareiškėjos A. K. ir B. T. apeliaciniu skundu (b. l. 157−160) prašo
panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 5 d.
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sprendimą ir priimti naują sprendimą – pripažinti, kad Palangos
bendrojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos
2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2-317, sprendiniai ta apimtimi,
kuria nustatyta, kad A. K. nuosavybės teise priklausantis 1.4605 ha žemės
sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), Palanga (kadastrinis Nr. (duomenys
neskelbtini), ir B. T. nuosavybės teise priklausantis 1.4607 ha žemės sklypas,
esantis (duomenys neskelbtini), Palanga (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini),
patenka į intensyviam naudojimui įrengtinų želdynų teritoriją, prieštarauja
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 1.2 straipsniui, 4.37 straipsnio 1 daliai ir 4.39 straipsnio
1 daliai, Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 1
dalies 2, 7 punktui bei 2 daliai.
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Palangos miesto bendrojo plano sprendiniai prieštarauja Teritorijų
planavimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir 7 punkte nustatytiems
teritorijos planavimo tikslams, t. y. formuoti sveiką ir harmoningą
gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, stengiantis sukurti geresnes ir visoje
valstybės teritorijoje visavertes gyvenimo sąlygas, suderinti fizinių ir juridinių
asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybių ir valstybės interesus dėl
teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo šioje teritorijoje
sąlygų, taip pat 3 straipsnio 2 daliai, nes nebuvo atsižvelgta į žemės sklypų
savininkių B. T. ir A. K. teises naudotis ir valdyti šiuos žemės sklypus.
2. Ginčijami sprendiniai prieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui, CK
1.2, 4.37 straipsnio 1 daliai, 4.39 straipsnio 1 daliai, nes ženkliai suvaržo B. T.
ir A. K. nuosavybės teises bei pažeidžia jų teisėtus lūkesčius grąžinus sklypus
vykdyti gyvenamųjų ir kitokių pastatų statybą. T. y. joms apribota galimybė
panaudoti žemės sklypus toje vietovėje ekonomiškai racionaliai veiklai –
gyvenamųjų namų statybai, turizmui ir rekreacijai vystyti.
3. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad bendrojo plano
patvirtinimas nėra kliūtis asmeniui kreiptis į teismą dėl bendrojo planavimo
procese galimai pažeistų jo teisių gynimo teisės aktų nustatyta tvarka,
yra nepagrįsta. Nurodo, kad dėl pareiškėjos A. K. 2006 m. lapkričio 16 d.
planavimo organizatoriui raštu pateiktų pasiūlymų, pastabų ir pageidavimų
gavo neigiamą atsakymą, kurį vėliau apskundė Klaipėdos apskrities viršininko
administracijai, iš kurios taip pat gavo neigiamą atsakymą. Tai reiškia, jog A.
K. išnaudojo visas Teritorijų planavimo įstatyme nustatytas teises reikšti savo
nuomonę, pastabas, pageidavimus ir prašymus Palangos miesto teritorijos
bendrojo planavimo procese. Kadangi pats planavimo procesas yra užbaigtas,
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teismui pripažinus planavimo procese padarytus teisių pažeidimus, jo
sprendiniai nesukels jokių teisinių pasekmių. Tokiu būdu vienintelė teisinė
galimybė A. K. ir B. T. apginti savo teises – prašyti pripažinti šio norminio
akto dalies neatitikimą įstatymams.
4. Teismas nepagrįstai atsisakė vertinti planavimo organizatoriaus
atsisakymą įtraukti į bendrąjį planą pareiškėjų pasiūlymą dėl teritorijos
paskirties pakeitimo ir nutarė, kad tai nėra šio nagrinėjimo dalykas. Kitoje
byloje tai negali būti atlikta, nes patvirtinus bendrąjį planą, jis turi norminio
akto galią ir pripažinimas, jog nepagrįstai neįtraukti pasiūlymai, nesukels
jokių pasekmių.
5. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 8 d. sprendimu
Nr. 25 ginčijama teritorija nepagrįstai buvo priskirta vietos bendruomenei,
kaip skirta rekreacijai ir poilsio tikslams, bei valstybės išperkamai žemei.
2004 m. balandžio 23 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo
sprendimu administracinėje byloje Nr. I-143/2004 konstatuota, jog detaliojo
plano sprendiniai dėl teritorijos naudojimo paskirties nerealizuoti t. y. jokie
įrenginiai ar statiniai šiuose žemės sklypuose nebuvo pastatyti, sklypai buvo
ir yra laisvi (neužstatyti) ir nenaudojami visuomenės poreikiams, visa tai
buvo planuojama atlikti ateityje, tačiau taip ir nerealizuota.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Pareiškėjos A. K. ir B. T. siekia nuginčyti Palangos miesto tarybos
2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2-317 patvirtinto Palangos miesto
bendrojo plano sprendinius, pagal kuriuos joms nuosavybės teise priklausantys
žemės sklypai patenka į intensyviam naudojimui įrengtinų želdinių teritoriją.
Prašymas ištirti norminio teisės akto teisėtumą pateiktas, siekiant i siai kinti, ar
tam tikri Palangos miesto bendrojo plano sprendiniai neprie tarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 1.2, 4.37, 4.39 straipsniams, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymo 3 straipsnio 2 ir 7 punktams bei 3 straipsnio 2 daliai.
Bendrojo planavimo dokumentai Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje pripažįstami norminiais administraciniais aktais. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas administracinius ginčus
115

I. Administracinių teismų praktika

dėl teritorijų planavimo, ne kartą yra pasisakęs, kad bendrasis teritorijos
planas atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)
2 straipsnio 13 dalyje įtvirtintus norminio teisės akto požymius, todėl
laikytinas norminiu administraciniu teisės aktu (pvz., Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2005 m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS8-115/2005; 2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS17-301/2007; 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS5-324/2007).
Ginčai dėl norminio administracinio teisės akto teisėtumo nagrinėjami
Administracinių bylų teisenos įstatymo XVI skirsnyje nustatyta tvarka.
Įstatymų leidėjas yra numatęs dvi administracinių teisės aktų teisėtumo
patikrinimo rūšis: abstraktų prašymą ištirti norminio administracinio akto
teisėtumą (ABTĮ 110 str.) bei prašymą ištirti norminio administracinio
akto teisėtumą ryšium su individualia byla (ABTĮ 111 str.). Pagal šį teisinį
reguliavimą, privatiems fiziniams ar juridiniams asmenims nesuteikta
teisė kreiptis į teismą su abstrakčiu prašymu ištirti atitinkamo norminio
administracinio akto teisėtumą. Tačiau šie asmenys turi galimybę prašyti
ištirti norminio administracinio akto nuostatų galiojimą, vadovaujantis
Administracinių bylų teisenos įstatymo 111 straipsniu.
Tačiau remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 111 straipsnio
1 dalimi, fizinis ar juridinis asmuo turi teisę pateikti prašymą dėl norminio
administracinio akto teisėtumo tik tuo atveju, kai teisme yra nagrinėjama
konkreti byla dėl jų teisių pažeidimo, t. y. prašymas ištirti norminio
administracinio akto teisėtumą yra susijęs su individualia byla. Atitinkamai
ir teismas gali priimti prašymą dėl norminio administracinio akto teisėtumo
Administracinių bylų teisenos įstatymo 111 straipsnio nustatyta tvarka tik
tada, kai prašymas ištirti norminio teisės akto teisėtumą yra susijęs su teisme
inicijuotu ir nagrinėtinu individualiu ginču dėl asmens teisių pažeidimo.
Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegijai kyla pagrįstų abejonių dėl
prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą tiesioginio ryšio su
individualia byla, kuri, pagal įstatymų leidėjo nustatytus reikalavimus, turi
būti inicijuota dėl pareiškėjų teisių pažeidimo. Bylos medžiaga nepatvirtina
kito individualaus ginčo buvimo, išskyrus ginčą, kilusį dėl bendrojo plano
sprendinių teisėtumo. Kitaip tariant, šioje byloje nė viena iš ginčo šalių
nepateikė jokių argumentų ar pastabų, kokį konkretų ginčą, kilusį viešojo
administravimo srityje, siekia išspręsti pareiškėjos pagrindinėje byloje. Nėra
duomenų, kaip buvo pažeistos pareiškėjų teisės, pvz., ar, remiantis ginčijamais
bendrojo plano sprendiniais, buvo atsisakyta atlikti viešojo administravimo
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subjekto kompetencijai priskirtus veiksmus, ar buvo vilkinimas sprendimų
priėmimas arba buvo priimti individualūs teisės aktai, kurie pažeidžia
pareiškėjų teises, ir pan.
Iš tiesų iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjos pagrindinėje byloje
iš esmės ginčija Palangos miesto bendrojo plano sprendinius. Pareiškėjų
pateikti argumentai yra susiję su bendrojo plano nustatytais sprendiniais,
kurie, pareiškėjų teigimu, yra prielaida jų nuosavybės teisių pažeidimams.
Pareiškėjos apeliaciniame skunde nurodo, kad patvirtinus Palangos miesto
bendrąjį planą neteisėtai apribojama jų nuosavybės teisė (b. l. 159), tačiau
jokių konkrečių viešojo administravimo subjekto veiksmų, neveikimo ar
priimtų sprendimų, išskyrus Palangos miesto bendrojo plano sprendinius,
kurie pažeistų jų teises, neskundžia. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad
tam, jog būtų pradėta norminio administracinio akto teisėtumo patikros byla,
turi būti nustatyta, kad šis norminis teisės aktas realiai buvo pritaikytas ir
tokiu būdu nulėmė realų ar tariamą asmens teisių pažeidimą. Taigi ir asmens
teisių pažeidimas turi būti siejamas su teisės akte numatytų elgesio taisyklių
realiu pritaikomumu, o ne vien su teisės akto buvimu. Galimas, hipotetinis
pareiškėjų teisių pažeidimas ir ginčijamo akto galimas pritaikymas ateityje
nėra pagrindas konstatuoti, kad norminio administracinio akto teisėtumo
tyrimas yra susijęs su asmens teisių ar saugomų interesų pažeidimu.
Administracinio teismo jurisdikcijos pripažinimas tokiu atveju kaip šis
reikštų nukrypimą nuo norminio administracinio akto teisėtumo patikra
siekiamo tikslo ir tai, kad nepaisoma kitų ABTĮ 111 straipsnio 1 dalyje
keliamų bylos nagrinėjimo administraciniame teisme sąlygų, kurios
suponuoja, kad turi egzistuoti individualus ginčas (o ne ginčas dėl norminio
akto), kurio išsprendimui ir yra reikalinga ištirti byloje taikyto norminio
administracinio akto teisėtumą.
Pažymėtina, kad abi pareiškėjos pirmosios instancijos teismui
pagrindinėje byloje, be kita ko, pateikė reikalavimus pripažinti jų teisę
atlikti detaliojo planavimo procedūrą dėl nuosavybės teise valdomų sklypų,
naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo, numatant, jog tai gyvenamoji
teritorija, mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji teritorija. Tačiau
apeliacinės instancijos teismui nėra pateikta pakankamai duomenų,
kurie leistų teigti, kad pareiškėja B. T. apskritai yra inicijavusi viešojo
administravimo procedūras dėl ginčijamų žemės sklypų planavimo. Bylos
duomenys taip pat nepatvirtina, kad pareiškėjai A. K. buvo užkirstas kelias
tęsti viešojo administravimo procedūras, susijusias su nuosavybės teise
valdomo sklypo planavimu.
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Teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjos inicijavo norminę
administracinę bylą, pakartotinai siekdamos įgyvendinti bendrojo planavimo
metu pateiktus siūlymus. To neneigia ir pačios pareiškėjos apeliaciniame
skunde nurodydamos, kad A. K. išnaudojo visas Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatyme nustatytas galimybes reikšti savo nuomonę,
pastabas, pageidavimus ir prašymus Palangos miesto teritorijos bendrojo
planavimo procese. Pareiškėjų teigimu, vienintelė teisinė galimybė A. K. ir B.
T. apginti savo teises – prašyti pripažinti ginčijamo norminio teisės akto dalį
prieštaraujančia įstatymams (b. l. 159).
Šiame kontekste būtina atkreipti dėmesį, kad administraciniame teisme,
tikrinant teisės normos teisėtumą, skirtingai nei sprendžiant administracinius
ginčus dėl subjektinės teisės, nesprendžiamas individualios administracinės
teisės ar administracinių teisinių santykių klausimas. Norminių
administracinių teisės aktų teisėtumo bylose ginčo objektas yra teisės norma,
o ne pažeista ar ginčijama individo subjektinė teisė. Pažeista ar ginčijama
individo subjektinė teisė, minėta, yra būtina sąlyga norminio administracinio
akto teisėtumo patikrai inicijuoti. Tačiau norminių bylų tikslas yra ne
išspręsti pareiškėjo individualų reikalavimą, susijusį su jo teisių pažeidimu,
bet įvertinti norminio administracinio akto teisėtumą, o tai sudaro prielaidą
išspręsti individualią bylą. Atsižvelgus į tai, pareiškėjų argumentai, susiję
su bendrojo plano sprendinių ginčijimu, kaip paskutine teisinės gynybos
priemone, nagrinėjamos norminės bylos kontekste pripažintini nepagrįstais.
Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad asmenims turi būti suteikta
galimybė naudotis veiksminga jiems suteiktų teisių teismine gynyba.
Nagrinėjamu atveju nėra neigiama, kad bendrojo plano sprendiniai
galėtų turėti įtakos pareiškėjų teisėms ir pareigoms, apie tariamus jų teisių
pažeidimus pareiškėjos aiškiai išdėsto tiek skunde pirmosios instancijos
teismui pagrindinėje byloje (b. l. 7−10), tiek prašymuose, pateiktuose dėl
norminio administracinio akto teisėtumo patikros (b. l. 91−93, 157−160).
Tačiau teisėjų kolegija vertina, kad pareiškėjos nagrinėjamu atveju
netinkamai naudojasi teisinės gynybos priemonėmis. Visų pirma paminėtina,
kad įstatymų leidėjas yra numatęs, kaip užtikrinamas asmenų, kurių teisėms
ir interesams turi įtakos teritorijų planavimas, dalyvavimas planuojant
teritorijas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose
teisės aktuose. Numatyta ir tvarka, kaip gali būti ginčijami šios teritorijų
planavimo stadijos metu priimami sprendimai (Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymo 27 str. 7 d., 32 str.). Savo ruožtu jau įsigaliojusio
bendrojo plano sprendinių pakeitimo gali būti siekiama, vadovaujantis
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Teritorijų planavimo įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka, arba
inicijuojant individualią bylą dėl konkrečių viešojo administravimo subjektų
aktų (veikimo arba neveikimo), kurie priimti remiantis galimai neteisėto
bendrojo plano sprendiniais, nuginčijimo, ir jos nagrinėjimo metu pareiškus
prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą. Nagrinėjamu
atveju nėra tenkinama viena iš būtinų sąlygų, reikalingų pradėti norminio
administracinio akto teisėtumo patikrą: apeliacinės instancijos teismui nėra
pateikta pakankamai duomenų, kurie leistų teigti, kad teisme yra nagrinėjama
konkreti byla dėl asmens teisių pažeidimo.
Pažymėtina, kad net ir tais atvejais, kai asmuo kelia ginčą dėl konkrečių
bendrojo plano sprendinių, nustatytų jo valdomo ir (ar) naudojamo
žemės sklypo atžvilgiu, Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra
konstatavęs, jog asmuo turi teisę prašyti ištirti norminio administracinio
akto teisėtumą, jeigu teisme būtų nagrinėjama konkreti byla dėl jo teisių
pažeidimo (2010 m. kovo 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A6621285/2010; 2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS17301/2007; taip pat žr. 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS5-324/07).
Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į paminėtus argumentus, sprendžia, kad
nagrinėjamoje byloje pareiškėjos nekelia kito savarankiško reikalavimo,
išskyrus prašymą panaikinti bendrojo plano sprendinius. Atsižvelgus į
tai, kad pareiškėjų reikalavimas tiesiogiai susietas tik su Palangos miesto
bendrojo plano (norminio akto) teisėtumu ir kildinamas iš jo, pagrindo
pradėti norminę administracinę bylą, remiantis ABTĮ 111 straipsniu, nėra,
t. y. prašymas ištirti Palangos miesto bendrojo plano sprendinių atitiktį
įstatymams nėra susijęs su teisme nagrinėjama konkrečia byla dėl pareiškėjų
teisių pažeidimo. Pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino byloje
nustatytas faktines aplinkybes bei netinkamai aiškino ir taikė ABTĮ 111
straipsnio nuostatas, todėl teismo sprendimas naikintinas ABTĮ 142
straipsnio 1 dalies pagrindu, o norminė administracinė byla nutrauktina kaip
nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 111 str. 2 d. 1 p.,
114 str. 1 d., 140 str. 1 d. 5 p., 101 str. 1 p.).
Teisėjų kolegija pastebi, kad pareiškėjoms inicijavus realų ir individualų
administracinį ginčą dėl jų teisių pažeidimo faktiškai jų atžvilgiu pritaikius
ginčijamą norminį aktą, ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai pateikti
prašymą dėl šio norminio akto teisėtumo patikros.
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Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 111 straipsnio
2 dalies 1 punktu, 114 straipsnio 1 dalimi, 101 straipsnio 1 punktu, teisėjų
kolegija
nutaria:
Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 5 d.
sprendimą panaikinti. Norminę administracinę bylą dėl Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2-317
patvirtinto Palangos miesto bendrojo plano sprendinių ta apimtimi, kuria
nustatyta, kad A. K. nuosavybės teise priklausantis 1.4605 ha žemės sklypas,
esantis (duomenys neskelbtini), Palanga (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini),
ir B. T. nuosavybės teise priklausantis 1.4607 ha žemės sklypas, esantis
(duomenys neskelbtini), Palanga (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini),
patenka į intensyviam naudojimui įrengtinų želdynų teritoriją, atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 1.2, 4.37, 4.39 straipsniams, Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo įstatymo 3 straipsnio 2 ir 7 punktams bei 3 straipsnio 2 daliai,
nutraukti.
Nutartis neskundžiama.

1.7. Dėl Palangos miesto tarybos 1999 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 134
patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies specialiojo paminklosauginio
plano atitikties Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
8 ir 12 straipsniams, 13 straipsnio 1 daliai, 14 straipsnio 3 daliai, 23
straipsnio 1 daliai, 30 straipsnio 2 dalies 3 punktui, Lietuvos Respublikos
nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 5, 14, 17 ir 18
straipsniams bei Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 11 straipsniui
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Administracinė byla Nr. A444-1406/2010
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. balandžio 6 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų
kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Artūro Drigoto,
Irmanto Jarukaičio, Arūno Sutkevičiaus ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos
pirmininkas ir pranešėjas),
sekretoriaujant Ilonai Kovger,
dalyvaujant Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro atstovei prokurorei
Daliai Pocienei, Palangos miesto savivaldybės tarybos ir Palangos miesto
savivaldybės administracijos atstovei Daivai Zūbytei, Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos atstovams Nagliui Puteikiui, Andriui
Vaicekauskui, Vitalijui Juškai, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos atstovams Daliai Čiutytei ir Juozui Algirdui Zinkevičiui,
trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Pinus Proprius“
atstovui Petrui Navardauskui,
trečiajam suinteresuotam asmeniui L. R. V.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo norminę
administracinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo
prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atsakovo Palangos miesto savivaldybės
tarybos ir trečiojo suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos
administracinio teismo 2009 m. spalio 26 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės
„Pinus Proprius“ prašymą ištirti Palangos miesto tarybos 1999 m. liepos 29 d.
sprendimu Nr. 134 „Dėl specialiojo paminklosauginio plano patvirtinimo“
patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies specialiojo paminklosauginio
plano teisėtumą, pareikštą administracinėje byloje pagal pareiškėjo
Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą,
prašymą atsakovams Palangos miesto savivaldybės tarybai ir Palangos
miesto
savivaldybės
administracijai, tretiesiems
suinteresuotiems
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asmenims Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Kultūros paveldo
departamentui prie Kultūros ministerijos, Klaipėdos regiono aplinkos
apsaugos departamentui, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Pinus
Proprius“, L. R. V. ir M. P. dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo
ir Palangos miesto savivaldybės administracijos išduotų planavimo sąlygų
sąvadų ir statybos leidimų panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas
viešąjį interesą (toliau – ir pareiškėjas), kreipėsi į Klaipėdos apygardos
administracinį teismą, prašydamas panaikinti:
1) Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 8 d.
sprendimą Nr. T2-6 „Dėl žemės sklypo (duomenys neskelbtini), detaliojo plano
patvirtinimo;
2) Palangos miesto savivaldybės administracijos patvirtintą ir išduotą
2007 m. gegužės 12 d. projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 191 „Dėl vandentiekio,
buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, šilumos tiekimo, ryšių, elektros tinklų
įvadų (duomenys neskelbtini)“;
3) Palangos miesto savivaldybės administracijos patvirtintą ir išduotą
2007 m. liepos 30 d. projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 280 Viešbučių, poilsio
(sveikatingumo) komplekso ir požeminio garažo statybai (duomenys
neskelbtini);
4) Palangos miesto savivaldybės administracijos 2007 m. spalio 17 d.
išduotą statybos leidimą Nr. 278 „Dėl vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus
nuotekų, šilumos tiekimo, ryšių, elektros tinklų įvadų (duomenys neskelbtini)“;
5) Palangos miesto savivaldybės administracijos 2007 m. lapkričio 28 d.
išduotą statybos leidimą Nr. 328 Viešbučio, poilsio (sveikatingumo)
komplekso ir požeminio garažo statybai (duomenys neskelbtini) (I t., b. l.
6−11).
Bylos nagrinėjimo metu trečiasis suinteresuotas asmuo UAB
„Pinus Proprius“ pateikė prašymą ištirti, ar Palangos miesto tarybos
1999 m. liepos 29 d. sprendimu (toliau – ir Palangos miesto tarybos
sprendimas) patvirtintas Palangos miesto centrinės dalies specialusis
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paminklosauginis planas (toliau – ir Paminklosauginis planas) atitiko
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą (toliau – ir Teritorijų
planavimo įstatymas) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros
vertybių apsaugos įstatymą (toliau – ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos įstatymas), galiojusius Paminklosauginio plano priėmimo metu
(II t., b. l. 99−102).
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 27 d.
nutartimi priėmė UAB „Pinus Proprius“ prašymą ištirti norminio
administracinio akto teisėtumą ryšium su individualia byla ir sustabdė
administracinės bylos dalyje dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos
sprendimo, Palangos miesto savivaldybės administracijos išduotų planavimo
sąlygų ir statybos leidimų panaikinimo nagrinėjimą iki bus išnagrinėtas
prašymas dėl norminio administracinio akto teisėtumo (II t., b. l. 141−143).
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Pinus Proprius“ patikslintais
prašymais prašė pripažinti, kad Palangos miesto tarybos 1999 m. liepos 29 d.
sprendimu Nr. 134 patvirtintas Palangos miesto centrinės dalies specialusis
paminklosauginis planas prieštaravo jo rengimo metu galiojusios
redakcijos Teritorijų planavimo įstatymo 8 ir 12 straipsniams, 13 straipsnio
1 daliai, 14 straipsnio 3 daliai, 23 straipsnio 1 daliai, 30 straipsnio 2 dalies
3 punktui, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 5, 14, 17
ir 18 straipsniams bei Teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo
11 straipsniui (II t., b. l. 162−166; III t., b. l. 67−76). Trečiasis suinteresuotas
asmuo UAB „Pinus Proprius“ nurodė, kad Palangos miesto tarybos
sprendimo priskyrimo norminiam administraciniam aktui pagrįstumą
patvirtina paties Paminklosauginio plano apimtis, pobūdis ir turinys,
tai, kad jame yra nustatyti bendro ir abstraktaus pobūdžio nurodymai
(elgesio taisyklės) bei apribojimai, skirti tam tikrų visuomeninių santykių
dalyviams (t. y. individualiai neapibrėžtai asmenų grupei), orientuoti į
ateitį ir numatyti taikyti daug kartų. Palangos miesto tarybos sprendimas
nebuvo paskelbtas vietinėje spaudoje, kaip to reikalavo tuo metu galiojusios
redakcijos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 11 straipsnis, nustatęs, kad savivaldybių ir
jų vykdomųjų organų priimti teisės aktai, kuriuose nustatomos, keičiamos
ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, įsigalioja kitą dieną po
jų paskelbimo vietinėje spaudoje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatoma
vėlesnė jų įsigaliojimo diena. Paminklosauginio plano patvirtinimo metu
galiojusios redakcijos Teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalis
nustatė, kad pavienių rūšių (žemėtvarkos, miškotvarkos ir kitų) specialiojo
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planavimo dokumentų rengimo būtinumą, struktūrą, rengimo, tvirtinimo
ir galiojimo tvarką nustato šis įstatymas, atitinkamą veiklą reguliuojantys
įstatymai, specialiojo planavimo dokumentų taisyklės (kiekvienos rūšies
atskiros). Paminklosauginis planas buvo parengtas nesilaikant Specialiojo
planavimo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo bendrųjų taisyklių
(toliau – ir Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
1998 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 211 ir įsigaliojusių nuo 1999 m. sausio 1 d.,
reikalavimų. Be to, kadangi Paminklosauginiu planu buvo siekiama papildyti
(pakeisti) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 4 d. nutarimu
Nr. 523 patvirtinto Palangos miesto generalinio plano nuostatas, toks
specialusis planas galėjo būti tvirtinamas tik pakeitus Vyriausybės nutarimą,
kuriuo patvirtintas Palangos miesto generalinis planas. Teritorijų planavimo
įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalys, 14 straipsnio 2 dalis, 23 straipsnio 1
dalis ir 30 straipsnio 2 dalies 3 punktas reglamentavo specialiojo planavimo
dokumento sprendinių rengimą, derinimą ir tvirtinimą, viešą svarstymą,
sprendinių socialinių ir ekonominių pasekmių ir poveikio aplinkai vertinimą,
teritorijų planavimo priežiūros institucijas, tačiau nagrinėjant bylą teismui
nebuvo pateikta bei tarp Paminklosauginį planą sudarančių dokumentų
nėra jokių originalių rašytinių įrodymų, kad jis buvo viešai apsvarstytas,
patikrintas Klaipėdos apskrities viršininko, atliekančio teritorijų planavimo
priežiūrą. Taigi Paminklosauginis planas nėra tokios apimties, kurią nustatė
tuo metu galiojęs Teritorijų planavimo įstatymas, t. y. nėra dokumentų,
patvirtinančių, kad buvo atliktas specialiojo plano sprendinių socialinių ir
ekonominių pasekmių, poveikio aplinkai vertinimas.
UAB „Pinus Proprius“ teigimu, Paminklosauginis planas neatitiko
Nekilnojamųjų vertybių apsaugos įstatymo 14, 17 ir 18 straipsnių, nes jis
nustatė ne tik nekilnojamai kultūros vertybei (Palangos centrinei daliai), bet
ir teritorijai, kuri patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės individualias
apsaugos zonas, taikomus tvarkymo ir naudojimo režimus bei šių vertybių
saugojimo reikalavimus. Taip pat Palangos miesto savivaldybės patvirtintas
planas, o ne Kultūros vertybių apsaugos departamentas nustatė daug didesnes
laikinąsias apsaugos zonas negu numatė tuomet galiojęs Nekilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugos įstatymas. Kita vertus, nagrinėjant bylą nustatyta,
jog nei Palangos miesto savivaldybė, nei Klaipėdos apskrities viršininko
administracija, nei Kultūros paveldo departamentas ar kita valstybės
institucija neturi Paminklosauginio plano originalo, todėl nėra galimybės
nustatyti, kas buvo patvirtinta Palangos miesto tarybos sprendimu.
Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras atsiliepimu
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nurodė, kad abejonės dėl Paminklosauginio plano teisėtumo turi būti
panaikintos, o prašymas ištirti šio norminio administracinio akto teisėtumą
yra pagrįstas (II t., b. l. 152−153).
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos
ministerijos (toliau – ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija) atsiliepimu nurodė, kad UAB „Pinus Proprius“ prašymas ištirti
Paminklosauginio plano teisėtumą yra pernelyg abstraktus ir nesusietas su
individualia byla, o teiginiai dėl to, kad planas nebuvo viešai apsvarstytas,
nebuvo patikrintas Klaipėdos apskrities viršininko, nesuderintas Kultūros
vertybių apsaugos departamente ir nėra tokios apimties, kokią nustatė
Teritorijų planavimo įstatymas, yra deklaratyvūs ir nepatvirtinti rašytiniais
įrodymais (II t., b. l. 154−156).
Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas
prie Kultūros ministerijos (toliau – ir Kultūros paveldo departamentas)
atsiliepimu nurodė, kad nesutinka su prašyme išdėstytais teiginiais, kad
Paminklosauginis planas nebuvo patvirtintas Kultūros vertybių apsaugos
departamento, kadangi šis planas buvo suderintas Kultūros vertybių apsaugos
departamento Klaipėdos apygardos 1994 m. balandžio 26 d. raštu Nr. 13-11,
ką patvirtina žyma ant Paminklosauginio plano viršelio (II t., b. l. 147−148).
II.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 26 d.
sprendimu pripažino, kad Palangos miesto tarybos 1999 m. liepos 29 d.
sprendimu Nr. 134 patvirtintas Palangos miesto centrinės dalies specialusis
paminklosauginis planas prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo
(redakcija, galiojusi Specialiojo paminklosauginio plano rengimo metu) 8
ir 12 straipsniams, 13 straipsnio 1 daliai, 14 straipsnio 3 daliai, 23 straipsnio
1 daliai, 30 straipsnio 2 dalies 3 punktui, Nekilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos įstatymo (redakcija, galiojusi Specialiojo paminklosauginio
plano rengimo metu) 5, 14, 17 ir 18 straipsniams bei Teisės aktų
skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo (redakcija, galiojusi Specialiojo
paminklosauginio plano rengimo metu) 11 straipsniui bei nustatė, kad
Palangos miesto tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. 134 negali būti
taikomas nuo jo priėmimo dienos.
Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Palangos miesto
tarybos sprendimas ir juo patvirtintas Paminklosauginis planas buvo
priimtas savivaldybių administravimo subjekto, priklausančio viešojo
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administravimo sistemai, vykdant jam pavestas administravimo funkcijas
teritorijų planavimo srityje. Taigi Palangos miesto tarybos sprendimas ir juo
patvirtintas Paminklosauginis planas atitinka bendruosius administracinio
akto požymius. Iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13
ir 14 dalių bei Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 9 ir 10 dalių
nuostatų matyti, kad esminis požymis, skiriantis norminį teisės aktą nuo
individualaus pobūdžio teisės akto, yra asmenų, kuriems aktas skirtas,
apibrėžtumas – individualus teisės aktas yra skirtas konkrečiam subjektui
ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei, o norminis aktas
yra skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei, be
to, individualus administracinis aktas – vienkartis teisės taikymo aktas,
o norminis administracinis aktas – teisės aktas, numatytas taikyti daug
kartų. Atsižvelgiant į Palangos miesto tarybos sprendimo ir juo patvirtinto
Paminklosauginio plano apimtį, pobūdį ir turinį, kuriuose yra aiškiai
nustatyti bendro ir abstraktaus pobūdžio nurodymai bei apribojimai, skirti
tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams (t. y. individualiai neapibrėžtai
asmenų grupei), orientuoti į ateitį, numatyti taikyti daug kartų ir susiję su
statybos bei kultūros paveldo apsaugos reglamentais, kurie bus taikomi
Paminklosauginio plano nustatytoje teritorijoje ir kuriais reikės remtis
rengiant to paties ar žemesnio lygio teritorijų planavimo dokumentus,
vykdant statybas ir pan., teismas padarė išvadą, jog šis sprendimas bei
juo patvirtintas Paminklosauginis planas yra norminis administracinis
aktas. Be to, Paminklosauginis planas yra aukštesnio lygmens teritorijų
planavimo dokumentas nei detalusis planas ir kartu jame yra nustatyti daug
bendresnio ir abstraktesnio pobūdžio nurodymai, kurie yra taikomi daug
kartų ir adresuoti neapibrėžtam asmenų ratui, o tai, kad Palangos miesto
savivaldybė kaip viešojo administravimo institucija, priimdama individualius
administracinius aktus, juos grindžia Paminklosauginiu planu, patvirtina jo
bendrą ir privalomą pobūdį.
Teismas taip pat pažymėjo, kad nagrinėjant administracinę bylą
nustatyta, jog nei Palangos miesto savivaldybė, nei Klaipėdos apskrities
viršininko administracija, nei Kultūros paveldo departamentas ar kita
valstybės institucija neturi Paminklosauginio plano originalo, o byloje
Palangos miesto savivaldybės ir Kultūros paveldo departamento pateikti šio
plano dokumentų paketai iš esmės skiriasi pagal susiūtų lapų kiekį ir turinį.
Todėl teismas konstatavo, jog nėra galimybės nustatyti Palangos miesto
tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 134 patvirtinto Paminklosauginio
plano turinio ir apimties tikslumo.
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Teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalis nustatė, kad
pavienių rūšių (žemėtvarkos, miškotvarkos ir kitų) specialiojo planavimo
dokumentų rengimo būtinumą, struktūrą, rengimo, tvirtinimo ir galiojimo
tvarką nustato šis įstatymas, atitinkamą veiklą reguliuojantys įstatymai,
specialiojo planavimo dokumentų taisyklės (kiekvienos rūšies atskiros).
Paminklosauginio plano rengimo metu atskirų taisyklių, kurios nustatytų
paminklosauginių planų rengimo tvarką, nebuvo, o bendroji specialiojo
planavimo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarka buvo nustatyta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. lapkričio 2 d. įsakymu
Nr. 211 patvirtintose Specialiojo planavimo dokumentų rengimo, derinimo ir
tvirtinimo bendrosiose taisyklėse (toliau – ir Taisyklės), kurios įsigaliojo nuo
1999 m. sausio 1 d. Teritorijų planavimo įstatymo 12 straipsnyje bei Taisyklių 9
ir 10 punktuose buvo nurodyta, kad gali būti rengiami savarankiški specialieji
planai (tuo atveju, kai nėra parengtų galiojančių planuojamosios teritorijos
bendrojo ir detaliųjų planų) arba specialieji planai, kurie yra bendrojo ar
detaliojo plano sudėtinė dalis (tuo atveju, kai planuojamos teritorijos, kurioms
parengti ir galioja bendrieji ar detalieji planai). Kadangi Paminklosauginis
planas buvo rengiamas kaip sudėtinė Palangos miesto generalinio plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 4 d. nutarimu
Nr. 523, dalis, t. y. buvo papildomi (keičiami) skirtingo lygmens ir rūšies
teritorijų planavimo dokumento sprendiniai, turėjo būti vadovaujamasi
Operatyviojo planavimo taisyklėmis (Taisyklių 10 punktas). Pagal Teritorijų
planavimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punktą operatyvusis planas kaip tik
ir yra pagrindas bendrojo plano sprendinių pakeitimams rengti ir šio įstatymo
23 straipsnio 4 dalies nustatyta tvarka teikti tvirtinti institucijai, tvirtinusiai
bendrąjį planą. Tačiau Paminklosauginio plano tvirtinimo metu tokios
taisyklės nebuvo parengtos. Todėl teismas padarė išvadą, jog Paminklosauginis
planas buvo parengtas nesilaikant Taisyklių reikalavimų, taip pat pažeidžiant
Teritorijų planavimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus. Atsižvelgdamas
į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. spalio 29 d. nutarime
pateiktą išaiškinimą, teismas padarė išvadą, jog Paminklosauginis planas,
kuriuo buvo siekiama papildyti (pakeisti) Vyriausybės nutarimu patvirtinto
Palangos miesto generalinio plano nuostatas, galėjo būti tvirtinamas tik
pakeitus Vyriausybės nutarimą, todėl Paminklosauginis planas negali būti
laikomas teisėtu.
Teritorijų planavimo įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalys, 14 straipsnio
2 dalis ir 23 straipsnio 1 dalis nustatė specialiojo planavimo procesą,
specialiojo planavimo dokumentų rengimo bei derinimo ir tvirtinimo tvarką,
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o 30 straipsnio 2 dalies 3 punktas nustatė teritorijų planavimo priežiūros
institucijas. Teismas nurodė, kad nagrinėjant bylą nebuvo pateikta bei tarp
Paminklosauginį planą sudarančių dokumentų nėra jokių originalių rašytinių
įrodymų, kad Paminklosauginis planas buvo patikrintas Klaipėdos apskrities
viršininko, o byloje pateiktas tik derinimo dokumento projektas. Taip pat
nėra įrodymų, kad Paminklosauginis planas buvo viešai apsvarstytas, t. y. kad
buvo atlikti privalomi svarstymo su visuomene veiksmai, kad buvo atliktas jo
sprendinių socialinių ir ekonominių pasekmių, poveikio aplinkai vertinimas,
t. y. kad planas yra tokios apimties, kokią nustatė tuo metu galiojęs Teritorijų
planavimo įstatymas.
Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 14 straipsnio 4 ir
5 dalys nustatė nekilnojamosioms kultūros vertybėms taikomus tvarkymo
ir naudojimo režimus, o pagal 17 straipsnį Kultūros vertybių apsaugos
departamentas nustato individualias apsaugos zonas, kurios skirstomos
į apsaugos nuo fizinio poveikio zonas ir vizualinės apsaugos zonas; kol
nenustatytos individualios apsaugos zonos, taikomos laikinosios apsaugos
zonos: 1) apsaugos nuo fizinio poveikio – 50 metrų, 2) vizualinės apsaugos –
500 metrų (individualios vizualinės apsaugos zonos gali būti didesnės negu
500 metrų, jeigu tai lemia saugomos vertybės išlikimą), o prieš skelbiant
nekilnojamąsias kultūros vertybes kultūros paminklais, turi būti nustatytos
individualios apsaugos zonos; apie individualių apsaugos zonų nustatymą
Kultūros vertybių apsaugos departamentas praneša nekilnojamųjų kultūros
vertybių savininkams (valdytojams), visų nekilnojamojo turto objektų,
kurie patenka į šias zonas, savininkams (valdytojams) bei šio turto registrų
tvarkytojams ir savivaldybėms. Byloje nėra duomenų, kad apie individualių
apsaugos zonų nustatymą Kultūros vertybių apsaugos departamentas
būtų pranešęs nurodytiems asmenims, tuo tarpu Paminklosauginis planas
nustatė daug didesnes laikinąsias apsaugos zonas (įskaitant apsaugos nuo
fizinio poveikio, t. y. didesnes nei 50 metrų), negu leido tuomet galiojęs
Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas. Be to, Paminklosauginis
planas nustatė ne tik nekilnojamai kultūros vertybei (t. y. Palangos centrinei
daliai), o ir teritorijai, kuri patenka į jos individualias apsaugos zonas,
taikomus tvarkymo ir naudojimo režimus bei saugojimo reikalavimus. Todėl,
teismo nuomone, Paminklosauginis planas pažeidė Nekilnojamųjų kultūros
vertybių apsaugos įstatymo 14, 17 ir 18 straipsnių reikalavimus.
Teismas nurodė, jog sprendimą dėl Paminklosauginio plano
patvirtinimo priėmė viena iš Palangos miesto savivaldos institucijų –
Palangos miesto savivaldybės taryba. Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos
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įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 11 straipsnis
nustatė, kad savivaldybių ir jų vykdomųjų organų priimti teisės aktai,
kuriuose nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės
normos, įsigalioja kitą dieną nuo jų paskelbimo vietinėje spaudoje, jeigu
pačiuose teisės aktuose nenustatoma vėlesnė jų įsigaliojimo diena. Įstatyme
nebuvo numatyta, kad priimti teisės aktai dėl didelės jų apimties gali būti
neskelbiami vietinėje spaudoje. Administracinių teismų praktikoje laikomasi
nuomonės, kad teisės aktų paskelbimui vietinėje spaudoje yra taikomi tam
tikri protingumo reikalavimai, įskaitant tai, kad turi būti oficialiai paskelbtas
administracinį aktą priėmęs viešojo valdymo subjekto pavadinimas, akto
pavadinimas, priėmimo data bei turinys. Kaip pažymėjo teismas, nors
pareiškėjas teigia, jog sprendimas dėl Paminklosauginio plano patvirtinimo
buvo paskelbtas vietinėje spaudoje ir kaip to įrodymą pateikia pranešimą
dienraštyje „Vakarinė Palanga“, tačiau tai vertintina tik kaip bendro pobūdžio
informacija, kurią savo iniciatyva paskelbė dienraštis ir šios informacijos
atspausdinimas dienraštyje negali būti laikomas tinkamu Palangos miesto
tarybos sprendimo dėl Paminklosauginio plano patvirtinimo paskelbimu.
Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad Palangos miesto
tarybos spendimas nebuvo paskelbtas, todėl yra neįsigaliojęs, remdamasis
Administracinių bylų teisenos įstatymo 116 straipsnio 2 dalimi pripažino, kad
jis negali sukelti jokių teisinių pasekmių asmenims ir negali būti taikomas
nuo jo priėmimo dienos.
III.
Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras apeliaciniu
skundu prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio
26 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – atmesti UAB „Pinus
Proprius“ prašymą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1) dėl Paminklosauginio plano teisėtumo tame pačiame teisme yra
išnagrinėta byla, kurioje priimtas teismo sprendimas yra apskųstas apeliacine
tvarka, šį sprendimą priėmė ta pati teisėjų kolegija, todėl teisėjų, jau kartą
pasisakiusių dėl Paminklosauginio plano statuso, šališkumas pakartotinai
nagrinėjant tapatų ginčą neišvengiamas. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi
Administracinių bylų teisenos įstatymo 47 straipsnio 5 dalies normomis,
privalėjo nusišalinti, todėl sprendimas naikintinas, kaip priimtas pažeidžiant
procesines teisės normas;
2) teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nustatyta, kad Palangos
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miesto tarybos sprendimas negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,
tačiau atsižvelgiant į Administracinių bylų teisenos įstatymo 116 straipsnio
nuostatas, akivaizdu, jog įstatymų leidėjas, suteikdamas teismui diskrecijos
teisę pasirinkti norminio administracinio akto pripažinimo prieštaraujančiu
įstatymui pasekmes, kartu įpareigojo sprendimą priimti įvertinus konkrečias
bylos aplinkybes bei neigiamų pasekmių tikimybę. Specialusis planas, kaip
aukštesnės galios teritorijų planavimo dokumentas, daugiau nei dešimt metų
kartu su Palangos miesto generaliniu planu buvo pagrindas Palangos miesto
centrinės dalies detaliajam planavimui ir jo pripažinimas negaliojančiu
nuo patvirtinimo dienos gali suponuoti itin sunkias neigiamas pasekmes
valstybei. Net ir pripažinus, jog daugiau nei prieš dešimt metų, kai teritorinio
planavimo norminė bazė nebuvo iki galo sureglamentuota, rengiant, derinant
ir paskelbiant Paminklosauginį planą buvo padaryti tam tikri procedūriniai
pažeidimai, teismas visgi privalėjo vadovautis bendraisiais teisės principais ir
šias aplinkybes pripažinti itin svarbiomis;
3) teismas pripažino Paminklosauginį planą norminiu teisės aktu, nors
tiek Teritorijų planavimo įstatymo, tiek Paminklosauginio plano turinys, tiek
ir formuojama teisminė praktika leidžia šį teritorijų planavimo dokumentą
vertinti priešingai, nei vertino teismas. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo plenarinė sesija 2003 m. kovo 24 d. priėmė sprendimą, kuriuo
Palangos miesto centrinės dalies detalusis planas buvo pripažintas
neatitinkančiu norminio teisės akto požymių, tuo tarpu Paminklosauginio
plano sprendinių pobūdis, jų taikymo apimtis bei subjektai beveik analogiški
Palangos miesto centrinės dalies detaliajam planui;
4) teismas konstatavo, kad Paminklosauginiu planu buvo siekiama
papildyti (pakeisti) Vyriausybės nutarimu patvirtinto Palangos miesto
generalinio plano nuostatas, o toks planas galėjo būti tvirtinamas tik pakeitus
Vyriausybės nutarimą, be to, planą rengiant turėjo būti vadovaujamasi
ir Operatyviojo planavimo taisyklėmis. Tačiau operatyvųjį planavimą
reglamentavusių normų analizė leidžia teigti, kad Paminklosauginio plano
rengimas niekaip nebuvo susijęs su Palangos miesto generalinio plano
sprendinių keitimu ar pildymu, tuo tarpu 1994 m. rugpjūčio 4 d. sutartyje
Nr. 01 tarp užsakovo Palangos miesto valdybos ir M. P. projektavimo firmos
buvo padarytas prierašas, kad Palangos miesto centrinės dalies regeneracijos
projektas yra Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sudėtinė dalis;
5) atsižvelgiant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo
1 straipsnio 1 dalies 11 ir 12 punktus, taip pat 3 straipsnio 5 dalį, darytina
išvada, kad nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos zonoms taip pat
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nustatomos specialios naudojimo sąlygos, todėl teismo motyvai dėl vertybių
saugojimo reikalavimų nustatymo tik nekilnojamosioms kultūros vertybėms,
o ne teritorijai, atmestini. Taip pat šio įstatymo 17 straipsnio 5 dalis nustatė,
kad laikinosios apsaugos zonos taikomos, kol nenustatytos individualios
apsaugos zonos, o individualių apsaugos zonų dydis nebuvo ribojamas.
Palangos miesto centrinės dalies teritorijos ir apsaugos zonų ribų planas yra
patvirtintas 1995 m. liepos 9 d. Kultūros paveldo centro direktoriaus, šios
ribos buvo perkeltos į Paminklosauginį planą, taigi Paminklosauginis planas
nenustatė kitokių apsaugos zonų ribų, nei buvo patvirtintos Kultūros paveldo
centro direktoriaus;
6) teismas konstatavo, kad Palangos miesto tarybos sprendimas dėl
Paminklosauginio plano patvirtinimo nebuvo tinkamai paskelbtas, tačiau
1998 metais galiojusios redakcijos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ jokių
imperatyvių reikalavimų pranešimui dėl savivaldybių institucijų priimtų
teisės aktų nekėlė, todėl laikytina, kad apie minėto akto patvirtinimą buvo
tinkamai pranešta vietinėje spaudoje;
7) teismas konstatavo, kad nepateikta rašytinių originalių įrodymų,
kurie patvirtintų, kad Paminklosauginis planas buvo patikrintas
Klaipėdos apskrities viršininko, o pateikto Klaipėdos apskrities viršininko
administracijos 1999 m. liepos 27 d. rašto Nr. 04-804 „Dėl Palangos centrinės
dalies specialiojo plano“ nepripažino tai įrodančiu dokumentu, tačiau toks
šio dokumento vertinimas nepagrįstas, prieštaraujantis elementariai logikai
bei raštvedybos taisyklėms;
8) nors teismas konstatavo, kad nepateikta ir byloje nėra rašytinių
įrodymų, patvirtinančių, kad Paminklosauginis planas buvo viešai
apsvarstytas, tačiau atsižvelgiant į Administracinių bylų teisenos įstatymo
57 straipsnio 1 ir 2 dalyse pateiktą teisinį reglamentavimą, įrodymais gali būti
pripažįstami ir proceso dalyvių paaiškinimai, liudytojų parodymai, specialistų
paaiškinimai, t. y. ne tik rašytiniai įrodymai. Byloje teismo posėdžių metu
Paminklosauginio plano rengėja M. P., Klaipėdos apskrities viršininko
administracijos atstovas patvirtino viešojo svarstymo faktą. Taip pat niekuo
nepagrįsta abejonė, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracija būtų
suderinusi tokios apimties ir svarbos dokumentą, neatlikus viešo svarstymo
procedūros, o Paminklosauginio plano byloje esančios Gyventojų ir
poilsiautojų anketos suponuoja išvadą, kad tam tikros formos visuomenės
dalyvavimas planavime buvo įgyvendintas. Net formaliai konstatavus,
jog viešo svarstymo procedūra nebuvo atlikta ar buvo atlikta netinkamai,
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šio dokumento, kurio reikšmės ir privalomumo daugiau nei dešimt metų
niekas nekvestionavo, teisinio statuso pakeitimas prieštarautų protingumo ir
teisingumo principams;
9) dėl specialiojo plano sprendinių socialinių ir ekonominių pasekmių,
poveikio aplinkai vertinimo nurodė, kad pagal Taisykles procedūros
dokumentas – sprendinių pasekmių vertinimo išvados – gali būti aiškinamojo
rašto sudėtinė dalis, o Paminklosauginio plano aiškinamajame rašte aiškiai
identifikuojamas šio plano sprendinių poveikis socialiniam, ekonominiam
visuomenės gyvenimui bei poveikis aplinkai;
10) dėl Paminklosauginio plano originalo nebuvimo paaiškino,
kad teismo posėdžio metu trečiasis suinteresuotas asmuo L. R. V., kuri
1999 m. dalyvavo teritorijų planavimo procedūrose Palangos miesto
savivaldybėje, patvirtino, kad Palangos miesto savivaldybės teismui pateikta
Paminklosauginio plano patvirtinta kopija – ir yra planas, patvirtintas
Palangos miesto tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 134 (III t., b. l.
108−114).
Atsakovas Palangos miesto savivaldybės taryba apeliaciniu skundu
prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują
sprendimą – pareiškimą atmesti. Nurodo, kad specialiojo plano tvirtinimo
metu galiojusios redakcijos Teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnio
2 dalis nustatė, jog specialiojo planavimo dokumentų sprendiniai turi
neprieštarauti galiojantiems bendriesiems planams, o pagal šio straipsnio 3
dalį specialiojo planavimo dokumentai neatstoja bendrojo plano ir detaliųjų
planų; kol šių dokumentų sprendiniai nesuderinti su bendrojo plano
sprendiniais, jie yra rekomendacinio pobūdžio. Todėl, atsakovo nuomone,
svarbu išsiaiškinti, ar šio plano sprendiniai buvo suderinti su Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 523 patvirtinto
Palangos miesto generalinio plano sprendiniais. Pirmosios instancijos
teismas konstatavo, kad specialiuoju planu buvo siekiama papildyti (pakeisti)
generalinio plano sprendinius, dėl ko galima daryti išvadą, jog specialaus
plano sprendiniai neatitiko generalinio plano sprendinių. Taigi teismas turėjo
pasisakyti dėl tokių planų rekomendacinio pobūdžio. Kita vertus, teismas
nepagrindė įrodymais savo teiginio, kad specialusis planas buvo rengiamas
kaip sudėtinė Palangos miesto generalinio plano dalis. Pažymėjo, kad
Palangos miesto tarybos sprendimą vertinant kaip rekomendacinio pobūdžio
teisės aktą, jam netaikomos ir įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir
kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ nuostatos. Teismui nustačius,
kad ginčijamas sprendimas nebuvo paskelbtas, todėl yra neįsigaliojęs, nėra
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pagrindo spręsti ir jo atitikimo kitiems aukštesnės galios teisės aktams, nes
individualioje byloje sprendžiant šalių ginčą šis aktas tiesiog turėtų būti
netaikomas (III t., b. l. 103−107).
Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas
apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą
ir priimti naują sprendimą – Palangos miesto tarybos 1999 m. liepos 29 d.
sprendimą Nr. 134 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies specialiojo
paminklosauginio plano patvirtinimo“ pripažinti teisėtą. Apeliacinis skundas
grindžiamas šiais argumentais:
1) teismas nepagrįstai konstatavo, jog Palangos miesto tarybos
sprendimas yra norminio pobūdžio, kadangi teismo išvada padaryta
remiantis specialiųjų planų apskritai (Teritorijų planavimo įstatymo
2 straipsnio 27 ir 28 dalyse pateikiamų specialiojo plano (projekto)
bei specialiojo teritorijų planavimo sąlygų) abstrakčiu vertinimu, o ne
nagrinėtinų specialiųjų planų reguliavimo apimties ir turinio, pobūdžio bei
kitų kriterijų analize. Tuo tarpu Paminklosauginis planas yra programinis
aktas, kuriuo suplanuojama teritorija, nustatomos ribos, įvardijamos veiklos
rūšys ir pan., jis įeina į juridinių faktų sudėtį, būtiną tam tikriems santykiams
atsirasti ir jo būdingas bruožas yra tai, kad kiti teisės aktai priimami po to; be
to, Paminklosauginiame plane neišreiškiamos abstrakčios bendrosios teisės
normos (elgesio taisyklės) – juo nustatytas tam tikros teritorijos juridinis
statusas, kuris yra susijęs su toje teritorijoje vykdomos veiklos tam tikrų
sąlygų nustatymu, visas planas yra susijęs su konkrečia, vietos atžvilgiu aiškiai
nustatoma (identifikuojama) teritorija ir yra skirtas individualiais požymiais
apibūdintų subjektų grupei, todėl šis planas yra individualus teisės aktas;
2) nors teismas sprendime pažymėjo, kad įstatyme „Dėl Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo
tvarkos“ nenumatyta, kad priimti teisės aktai dėl didelės jų apimties gali
būti neskelbiami, tačiau Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
2007 m. birželio 27 d. nutarime yra konstatavęs, kad tais atvejais, kai teisės
aktai turi ne tik tekstinę, bet ir grafinę dalį, ypač jeigu tie teisės aktai yra
didelės apimties ir sudėtingos struktūros ir jeigu dėl jų grafinės dalies
publikavimo kyla didelių techninių problemų, įstatymu gali būti nustatyta
tokia oficialaus šių teisės aktų paskelbimo tvarka, kuri skiriasi nuo bendrosios
(įprastos) teisės aktų, kuriuos sudaro tik rašytinis tekstas, oficialios
skelbimo tvarkos; Konstitucija savaime to nedraudžia. Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas šiuo nutarimu pripažino, kad įstatymas „Dėl Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ ta
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apimtimi, kuria nenustatyta, kad itin didelės apimties, sudėtingos struktūros
teisės aktai (jų dalys), inter alia tokie, kuriuose esama itin didelės apimties
grafinių dalių, dėl kurių publikavimo kiltų itin didelių techninių problemų,
galėtų būti oficialiai skelbiami ne „Valstybės žiniose“, bet kituose šaltiniuose
ir (arba) kitais būdais, taip pat ta apimtimi, kuria nenustatyta, kad minėti itin
didelės apimties, sudėtingos struktūros teisės aktai (jų dalys), net reikalaujant
juos oficialiai skelbti „Valstybės žiniose“, galėtų būti oficialiai skelbiami
specialiuose „Valstybės žinių“ numeriuose, prieštaravo Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.
Kultūros paveldo departamento nuomone, toks Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo aiškinimas tiesiogiai taikytinas ir nagrinėjamoje byloje,
todėl būtų tikslinga kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu išaiškinti
2007 m. birželio 27 d. nutarimą – ar nurodytas aiškinimas taikomas ir
įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir
įsigaliojimo tvarkos“ 11 straipsnio nuostatoms;
3) informacija apie Paminklosauginio plano priėmimą buvo paskelbta
vietinėje spaudoje, planas registruotas Teritorijų planavimo dokumentų
registre kaip specialusis teritorijų planavimo dokumentas, todėl jis yra
oficialus ir viešas, ir kol jo įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų
registre nepanaikintas, tol šis dokumentas yra galiojantis ir laikytinas teisingu;
4) Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 1 straipsnio
1 dalies 11 ir 12 punktų bei 3 straipsnio 5 dalies pagrindu darytina išvada,
kad nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos zonoms taip pat nustatomos
specialios naudojimo sąlygos, todėl teismo motyvai dėl vertybių saugojimo
reikalavimų nustatymo tik nekilnojamosioms kultūros vertybėms, o ne
teritorijai, patenkančiai į nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos zonas,
atmestini. Atmestini ir motyvai, kad Paminklosauginis planas nustatė daug
didesnes laikinąsias apsaugos zonas, nei leido tuomet galiojęs Nekilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugos įstatymas, bei kad šių zonų ribas nustatė
Paminklosauginis planas, kadangi Palangos miesto centrinės dalies teritorijos
ir apsaugos zonų ribų planą patvirtino Kultūros paveldo centro direktorius
1995 m. liepos 9 d., šios ribos buvo perkeltos į Paminklosauginį planą;
5) teisme dėl to paties akto buvo nagrinėjama administracinė byla
Nr. I-351-386/2009, kurioje 2009 m. gegužės 15 d. priimtas sprendimas nėra
įsiteisėjęs, o pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 111 straipsnio
2 dalies 3 punktą teismas atmeta prašymą ištirti norminio administracinio
akto teisėtumą, jeigu teismo žinioje yra byla dėl ginčijamo norminio
administracinio akto. Taip pat aplinkybė, kad minėtoje administracinėje
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byloje Nr. I-351-386/2009 2009 m. gegužės 15 d. sprendimą priėmė tokios
pačios sudėties teismas, yra pakankamas pagrindas teigti, kad administracinę
bylą išnagrinėjo ir sprendimą priėmė neteisėtos sudėties teismas. Be to,
vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 111 straipsnio
1 dalimi, UAB „Pinus Proprius“ turėjo teisę pateikti ne abstraktų prašymą
ištirti viso Paminklosauginio plano teisėtumą, o konkretų, susijusį su konkrečia
individualia administracine byla prašymą, nurodant, kurioje dalyje jis pažeidžia
jo teises ir kurioje dalyje jo teisėtumas turėtų būti ištirtas. (III t., b. l. 123−129).
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Pinus Proprius“ atsiliepimu į
Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, Palangos miesto savivaldybės
tarybos ir Kultūros paveldo departamento apeliacinius skundus prašo juos
atmesti. Be argumentų, pateiktų savo prašymuose dėl Palangos miesto
tarybos sprendimo teisėtumo ištyrimo, atsiliepime nurodo:
1) teiginiai apie teisėjų kolegijos, nagrinėjusios administracinę bylą,
šališkumą nepagrįsti jokiais svariais įrodymais;
2) teismas, sprendime nurodęs, kad Palangos miesto tarybos
sprendimas negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos, rėmėsi bendraisiais
teisės principais (protingumo, teisingumo, ekonomiškumo ir kt.);
3) teismas pagrįstai konstatavo, kad visos Paminklosauginio plano
kopijos ar kitokie egzemplioriai, kurie yra pas šio plano rengėją, neturi
jokios reikšmės, nes nėra jokių objektyvių galimybių nustatyti šių planų
autentiškumą su Palangos miesto tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimu
Nr. 134 patvirtintu planu;
4) priešingai nei teigiama apeliaciniuose skunduose, teismas,
priimdamas skundžiamą sprendimą, išsamiai ir motyvuotai pagrindė, kodėl
Paminklosauginis planas yra norminis administracinis aktas, o remiantis
Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro ir Kultūros paveldo departamento
skunduose išdėstytu Paminklosauginio plano kaip administracinio akto
suvokimu, reikėtų daryti išvadą, jog iš esmės kiekvienas teritorijų planavimo
dokumentas (įskaitant ir miestų, savivaldybių, apskričių ar net Lietuvos
bendruosius planus) prilygintinas individualaus pobūdžio teisės aktui;
5) nors apeliaciniuose skunduose teigiama, kad Paminklosauginio
plano patvirtinimas nesietinas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1991 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 523 „Dėl Palangos miesto generalinio
plano patvirtinimo“, tačiau UAB „Pinus Proprius“ atkreipė dėmesį į tai, kad
Paminklosauginis planas ir Palangos miesto generalinis planas skirtingai
reglamentuoja tų pačių teritorijų plėtros, užstatymo ir urbanizacijos
reikalavimus ir nustato skirtingus reglamentus, o Teritorijų planavimo
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įstatymo 12 straipsnyje ir Taisyklių 9 ir 10 punktuose buvo nurodyta, kad gali
būti rengiami savarankiški specialieji planai (tuo atveju, kai nėra parengtų
galiojančių planuojamosios teritorijos bendrojo ar detaliųjų planų), arba
specialieji planai, kurie yra bendrojo ar detaliojo plano sudėtinė dalis (tuo
atveju, kai planuojamos teritorijos, kurioms parengti ir galioja bendrieji ar
detalieji planai). Kadangi Paminklosauginio plano rengimo metu galiojo
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 523
patvirtintas Palangos miesto generalinis planas, vadovaujantis minėtomis
nuostatomis, Paminklosauginis planas turėjo būti rengiamas, derinamas
ir tvirtinamas kaip sudėtinė Palangos miesto generalinio plano dalis arba
kurios nors Palangos miesto teritorijos detaliojo plano sudėtinė dalis;
6) priešingai nei teigiama apeliaciniuose skunduose, Nekilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugos įstatymo 17 straipsnis nustatė, kad tik
individualios vizualinės apsaugos zonos išimtiniais atvejais gali būti didesnės
negu 500 metrų, o didinti individualių apsaugos nuo fizinio poveikio
zonų įstatymas teisės nesuteikė. Be to, pagal šio įstatymo 1 ir 3 straipsnius
apsaugos zonoms nustatomos specialios naudojimo sąlygos, tačiau jos gali
būti nustatomos tik remiantis šio įstatymo 17 ir 18 straipsniais, o ne įstatymo
14 straipsniu;
7) Paminklosauginio plano rengimo, derinimo ir tvirtinimo metu
buvo grubiai pažeista planavimo proceso dalis – viešas svarstymas, o byloje
esančių Gyventojų ir poilsiautojų anketų negalima vertinti kaip dokumentų,
įrodančių, kad planas buvo viešai apsvarstytas;
8) Paminklosauginio plano sprendinių socialinių ir ekonominių
pasekmių, poveikio aplinkai vertinimas turėjo būti atliktas remiantis tuo
metu galiojusiu Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymu ir jį lydinčiais teisės aktai, taigi rengiant
Paminklosauginį planą buvo pažeisti esminiai jo sprendinių socialinių
ir ekonominių pasekmių, poveikio aplinkai vertinimo principai, t. y.
profesionalumas ir bendradarbiavimas.
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl Palangos miesto tarybos
1999 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 134 „Dėl specialiojo paminklosauginio
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plano patvirtinimo“ patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies specialiojo
paminklosauginio plano teisėtumo.
Atsižvelgiant į tai, kad būtent teisės aktų priskyrimas norminių teisės
aktų grupei administracinių bylų teisenoje lemia jų teisėtumo tyrimo specialią
procesinę formą ir kartu apibrėžia administracinių teismų kompetenciją
tiriant konkretaus administracinio akto teisėtumą, išplėstinė teisėjų kolegija
pažymi, kad pirmiausia turi būti įvertintos aplinkybės dėl ginčijamo akto
teisinės prigimties. Taigi nagrinėjant šią norminę administracinę bylą svarbu
atsakyti į klausimą, ar ginčijamas aktas yra norminio pobūdžio, t. y. atitinka
norminio administracinio akto požymius.
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
(toliau – ir Administracinių bylų teisenos įstatymas) 2 straipsnio 13 dalį
norminis teisės aktas – įstatymas, administracinis ar kitas teisės aktas,
nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų
subjektų grupei. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra
pažymėjęs, jog daugelis Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio
13 dalyje nurodytų požymių yra vertinamieji, todėl kiekvienu atveju teismas,
spręsdamas, ar teisės aktas, dėl kurio teisėtumo ištyrimo yra kreiptasi į
administracinį teismą, gali būti pripažintas norminiu administraciniu aktu,
būtinai turi išsiaiškinti šiame teisės akte įtvirtintų elgesio taisyklių pobūdį,
subjektų ratą, kuriems taikomas aktas, aktą priėmusio subjekto statusą
bei kitas akto priėmimo aplinkybes (Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2006 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-78/2006;
2007 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I1-1/2007).
Vienas iš norminio administracinio akto požymių yra jį priėmusio
subjekto statusas – tam, kad tam tikras teisės aktas galėtų būti pripažintas
norminiu administraciniu aktu, jis turi būti priimtas viešojo administravimo
subjekto (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. rugsėjo 24 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A2-736/2002). Tačiau ne kiekvienas viešojo
administravimo subjekto priimtas teisės aktas yra norminis administracinis
aktas. Tam, kad tam tikras teisės aktas būtų pripažintas norminiu, be visų
kitų nurodytų norminių teisės aktų požymių, turi būti nustatyta, kad jame
įtvirtintos elgesio taisyklės turi visuotinio privalomumo požymį.
V.
Byloje aktualiu laikotarpiu, t. y. Paminklosauginio plano rengimo bei
jo tvirtinimo metu (laikotarpiu nuo ne anksčiau nei 1999 m. kovo 9 d., kai
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Kultūros vertybių apsaugos departamento Klaipėdos apygarda išdavė Sąlygas
bendriesiems, detaliesiems ir specialiojo planavimo dokumentams rengti
(Palangos miesto savivaldybės administracijos pateikto Paminklosauginio
plano segtuvo b. l. 8) (pastebėtina, jog Palangos miesto vyriausiojo architekto
išduotose Sąlygose bendriesiems, detaliesiems ir specialiojo planavimo
dokumentams rengti nėra nurodyta jų išdavimo data) iki Paminklosauginio
plano patvirtinimo 1999 m. liepos 29 d.) galiojusios redakcijos Teritorijų
planavimo įstatymo (1995 m. gruodžio 12 d. įstatymo Nr. I-1120 redakcija)
14 straipsnio 2 dalis nustatė, kad specialiojo planavimo dokumentų
sprendiniai turi neprieštarauti galiojantiems bendriesiems planams, turi būti
suderinti, apsvarstyti viešai ir patvirtinti šio įstatymo 23 straipsnyje bei šio
straipsnio pirmojoje dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka. Pagal šio
įstatymo 14 straipsnio 3 dalį specialiojo planavimo dokumentai neatstoja
bendrojo plano ir detaliųjų planų, išskyrus šio straipsnio ketvirtojoje dalyje
nurodytus atvejus, ir kol šių dokumentų sprendiniai nesuderinti su bendrojo
plano arba jeigu jo nėra, – su visais atitinkamo lygmens galiojančiais
specialiųjų ir detaliųjų planų sprendiniais, jie yra rekomendacinio pobūdžio.
Taigi šios redakcijos įstatymas numatė galimybę, jog specialiojo planavimo
dokumentai gali būti nesuderinti su bendraisiais planais, tačiau atitinkamai ir
nustatė tokių specialiojo planavimo dokumentų sprendinių rekomendacinį, o
ne privalomą pobūdį.
Atsižvelgiant į šias nuostatas, konstatuotina, jog sprendžiant klausimą
dėl Palangos miesto centrinės dalies specialaus paminklosauginio plano, t. y.
specialiojo teritorijų planavimo dokumento, teisinio statuso, būtina įvertinti,
ar šio plano sprendiniai buvo suderinti su tuo metu galiojusiais teritorijų
planavimo dokumentais.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1991 m. gruodžio 4 d. nutarimu
Nr. 523 „Dėl Palangos miesto generalinio plano patvirtinimo“ patvirtino
Palangos miesto generalinį planą. Pastebėtina, jog įvertinus, kad šis Palangos
miesto generalinis planas buvo patvirtintas dar iki 1995 m. gruodžio 12 d.
įstatymo Nr. I-1120 redakcijos Teritorijų planavimo įstatymo įsigaliojimo,
būtina pasisakyti dėl šio teritorijų planavimo dokumento statuso šioje byloje
aktualiu laikotarpiu.
1995 m. gruodžio 12 d. įstatymo Nr. I-1121 „Dėl Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymo įsigaliojimo“ 1 straipsnis nustatė, kad Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (t. y. 1995 m. gruodžio 12 d.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 redakcija)
(išskyrus 32 straipsnį) įsigaliojo nuo 1996 m. sausio 1 d., o jo 2 straipsniu
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buvo nustatyta, kad Teritorijų planavimo įstatymas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka taikomas visiems patvirtintiems, pradėtiems
ir iki Įstatymo įsigaliojimo dienos nebaigtiems bendriesiems, detaliesiems
planams bei specialiojo planavimo dokumentams. Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 1996 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymo taikymo patvirtintiems, pradėtiems ir iki šio
įstatymo įsigaliojimo nebaigtiems rengti teritorijų planavimo dokumentams“
1.1 punktu nustatė, kad miestų (ar jų dalių), miestelių ir kaimų (kaimo
gyvenviečių) generaliniai planai <...> bei kiti dokumentai, kuriuose numatytos
teritorijų žemės naudojimo, veiklos joje plėtojimo sąlygos, žemės naudotojų
teisės ir prievolės, yra teritorijų planavimo dokumentai, jeigu jie nustatytąja
tvarka buvo patvirtinti iki Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymo įsigaliojimo dienos; šie dokumentai iki 1997 m. kovo 30 d. turi
būti įregistruoti Teritorijų planavimo dokumentų valstybės registre.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 523
patvirtintas Palangos miesto generalinis planas įregistruotas Teritorijų
planavimo dokumentų registre (I t., b. l. 170) (pastebėtina, jog nors minėtame
Teritorijų planavimo dokumentų registre Palangos miesto generalinis planas
užregistruotas kaip detalusis planas, tačiau vertinant jo pobūdį bei Palangos
miesto savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimo „Dėl Palangos
miesto generalinio plano sprendinių galiojimo pratęsimo“ (I t., b. l. 169)
teisinį pagrindą (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d.
įsakymu Nr. D1-263 patvirtintas Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo
taisykles), Palangos miesto generalinis planas vertintinas kaip bendrojo
teritorijų planavimo dokumentas). Taigi neabejotina, jog nagrinėjamoje
byloje aktualiu laikotarpiu, t. y. Paminklosauginio plano rengimo bei jo
patvirtinimo metu, šis bendrojo teritorijų planavimo dokumentas galiojo,
todėl būtina išsiaiškinti aplinkybes dėl Paminklosauginio plano sprendinių
suderinimo su Palangos miesto generalinio plano sprendiniais, kadangi ši
aplinkybė yra viena iš esminių sprendžiant klausimą dėl Paminklosauginio
plano sprendinių teisinės reikšmės jų privalomumo aspektu ir, atitinkamai,
dėl Paminklosauginio plano atitikimo norminių teisės aktų požymiams.
Sistemiškai vertinant minėtas Teritorijų planavimo įstatymo
(1995 m. gruodžio 12 d. įstatymo Nr. I-1120 redakcija) 14 straipsnio 2 ir
3 dalių nuostatas, akivaizdu, jog šiai aplinkybei išsiaiškinti aktualios šio
įstatymo 23 straipsnio, reglamentavusio bendrąją teritorijų planavimo
dokumentų derinimo ir teikimo tvirtinti tvarką, nuostatos. Teritorijų
planavimo įstatymo (1995 m. gruodžio 12 d. įstatymo Nr. I-1120 redakcija)
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23 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustatė, kad, prieš teikiant tvirtinti, bendrojo,
specialiojo, detaliojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai turi
būti suderinti su atitinkamo lygmens galiojančiais teritorijų planavimo
dokumentais, įregistruotais teritorijų planavimo dokumentų registre,
arba turėti atitinkamų institucijų raštišką pritarimą teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklių ir šio įstatymo nustatyta tvarka. Pagal šio
straipsnio 2 dalį teritorijų planavimo sprendinių derinimo procedūrą
atlieka rengiamo dokumento planavimo organizatorius kartu su jo rengėju,
atstovaujantys vienai šaliai, ir patvirtinto teritorijų planavimo dokumento
planavimo organizatoriaus įgaliotas atstovas, atstovaujantis kitai šaliai,
t. y. nagrinėjamu atveju – savivaldybės vyriausiasis architektas (Teritorijų
planavimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalies 3 punktas (1997 m. birželio 26 d.
įstatymo Nr. VIII-323 redakcija), o pagal 5 dalį – derinimo procedūra laikoma
baigta, kai šio straipsnio antrojoje dalyje nurodytos šalys pasirašo suderinimo
ar pritarimo aktą, kuris gali būti su pastabomis ar dvišaliais įsipareigojimais
ir susitarimais. Nuostatos dėl specialiojo planavimo dokumentų sprendinių
suderinimo įtvirtintos ir Specialiojo planavimo dokumentų rengimo,
derinimo ir tvirtinimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 1998 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl teritorijų
planavimo normų sąvado dokumentų patvirtinimo“, 34 punkte. Nagrinėjamu
aspektu reikšminga ir šių taisyklių 30 punkto nuostata, kad specialųjį
planą sudaro sprendiniai bei specialiojo plano procedūrų dokumentai,
inter alia derinimo ir pritarimo aktai. Taigi suderinimo ar pritarimo aktai,
patvirtinantys specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių
suderinimą su galiojančiais teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais,
yra sudėtinė specialiojo teritorijų planavimo dokumento dalis. Nustatyta,
kad nei tarp Palangos miesto centrinės dalies specialiojo paminklosauginio
plano turinį sudarančių dokumentų, nei administracinės bylos medžiagoje
suderinimo ar pritarimo akto, patvirtinančio faktą, jog šio plano sprendiniai
buvo suderinti su Palangos miesto generalinio plano sprendiniais, nėra.
Taigi išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog Palangos miesto centrinės
dalies specialiojo paminklosauginio plano sprendiniai nebuvo suderinti su
galiojusiais bendrojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniais.
Atsižvelgiant į šias aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja,
jog Palangos miesto centrinės dalies specialusis paminklosauginis planas,
patvirtintas Palangos miesto tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimu
Nr. 134, iki 2004 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-1962 įsigaliojimo (2004 m. gegužės 1 d.)
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neabejotinai buvo rekomendacinio pobūdžio.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog aplinkybė, kad
Paminklosauginio plano sprendiniai prieštaravo Palangos miesto
generaliniam planui bei kad Paminklosauginis planas iki 2004 m. sausio 15 d.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo
Nr. IX-1962 įsigaliojimo (2004 m. gegužės 1 d.) buvo vertinamas kaip
rekomendacinio pobūdžio specialusis planas, buvo ne kartą patvirtinta
proceso šalių teismo posėdžių metu, nagrinėjant individualią administracinę
bylą, kurioje pradėta norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo
procedūra, bei nagrinėjant šią norminę administracinę bylą pirmosios
instancijos teisme (atsakovo Palangos miesto savivaldybės tarybos atstovės
paaiškinimai, II t., b. l. 39, 171−172; liudytojo Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo S.
B. parodymai – II t., b. l. 49; trečiojo suinteresuoto asmens Paminklosauginio
plano rengėjos M. P. paaiškinimai – II t., b. l. 128−129; trečiojo suinteresuoto
asmens Kultūros paveldo departamento atstovo paaiškinimai, III t., b. l. 82;
trečiojo suinteresuoto asmens L. R. V. paaiškinimai, III t., b. l. 85). Taip pat
apie tai, jog galiojant 1995 m. gruodžio 12 d. įstatymo Nr. I-1120 redakcijos
Teritorijų planavimo įstatymui Palangos miesto centrinės dalies specialusis
paminklosauginis planas vertintas kaip rekomendacinio pobūdžio teritorijų
planavimo dokumentas, užsiminta ir Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2004 m. liepos 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-619/2004).
2004 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. IX-1962 Teritorijų planavimo įstatymas
buvo išdėstytas nauja redakcija, kurioje, kiek tai susiję su specialiojo teritorijų
planavimo dokumentų statusu jų privalomumo aspektu, buvo padaryti tam
tikri esminiai pakeitimai – šios redakcijos Teritorijų planavimo įstatymo
16 straipsnio 2 dalis numatė, kad patvirtinto specialiojo plano sprendiniai yra
privalomi planuojamai veiklai, taip pat jie nustato privalomus reikalavimus
kitiems to paties ar žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams
rengti, o pagal 18 straipsnio 2 dalį specialiųjų planų sprendiniai turi
neprieštarauti įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytų specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų reikalavimams, galiojantiems atitinkamo lygmens
bendrojo teritorijų planavimo dokumentams, kitiems teisės aktams ir turi
būti patvirtinti šio Įstatymo bei šio straipsnio 1 dalyje nurodytų taisyklių
nustatyta tvarka. Taigi šios redakcijos Teritorijų planavimo įstatymas
nebenumatė galimybės rengti ir tvirtinti specialiuosius planus, kurių
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sprendiniai prieštarautų (būtų nesuderinti) atitinkamo lygmens bendrojo
teritorijų planavimo dokumentams ir, atitinkamai, būtų rekomendacinio
pobūdžio. Tačiau pastebėtina, jog toks šios redakcijos Teritorijų planavimo
įstatyme įtvirtintas teisinis reguliavimas tiek, kiek tai susiję su tuo, jog
nenumatyta galimybė rengti ir tvirtinti specialiojo planavimo dokumentų,
kurių sprendiniai būtų nesuderinti su bendrojo plano sprendiniais (kaip
tai buvo numatyta Teritorijų planavimo įstatymo (1995 m. gruodžio 12 d.
įstatymo Nr. I-1120 redakcija) 14 straipsnio 3 dalyje), ir, atitinkamai, tokie
sprendiniai būtų tik rekomendacinio, o ne privalomo pobūdžio, negali
būti pripažintas kaip reiškiantis, jog visi be išimties specialiojo teritorijų
planavimo dokumentai, patvirtinti iki 2004 m. sausio 15 d. Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-1962
įsigaliojimo, inter alia ir buvę tik rekomendacinio pobūdžio, t. y. nesuderinti
su bendrojo plano sprendiniais, savaime ir automatiškai įgytų privalomą
pobūdį. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, minėta Teritorijų planavimo
įstatymo (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija) 16 straipsnio
2 dalies nuostata dėl patvirtinto specialiojo plano sprendinių privalomumo
nagrinėjamo klausimo dėl Paminklosauginio plano sprendinių statuso
aspektu turi būti aiškinama neatsiejamai nuo šio įstatymo 18 straipsnio 2
dalies, nustatančios, jog specialiųjų planų sprendiniai turi neprieštarauti
įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytų specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų reikalavimams, galiojantiems atitinkamo lygmens bendrojo teritorijų
planavimo dokumentams, kitiems teisės aktams ir turi būti patvirtinti šio
Įstatymo bei šio straipsnio 1 dalyje nurodytų taisyklių nustatyta tvarka.
Todėl darytina išvada, jog iki 2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962
redakcijos Teritorijų planavimo įstatymo įsigaliojimo buvę rekomendacinio
pobūdžio, t. y. nesuderinti su bendrojo plano sprendiniais, specialiojo
planavimo dokumentai negalėjo ipso facto tapti privalomais, kadangi
priešingas aiškinimas akivaizdžiai prieštarautų Teritorijų planavimo įstatymo
(2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija) 18 straipsnio 2 dalies
nuostatai, kad specialiųjų planų sprendiniai turi neprieštarauti galiojantiems
atitinkamo lygmens bendrojo teritorijų planavimo dokumentams.
Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja, jog Palangos miesto tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimu
Nr. 134 patvirtintas Palangos miesto centrinės dalies specialusis
paminklosauginis planas yra rekomendacinio pobūdžio, todėl kaip aktas,
neturintis norminiam teisės aktui būdingo visuotinio privalomumo požymio,
negali būti pripažintas norminiu administraciniu aktu.
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Konstatavus, kad Palangos miesto tarybos 1999 m. liepos 29 d.
nutarimas Nr. 134 ir juo patvirtintas Palangos miesto centrinės dalies
specialusis paminklosauginis planas neatitinka norminio administracinio
akto požymių, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog šio teisės akto
nuostatų teisėtumo tyrimas norminių administracinių aktų teisėtumo
tyrimo tvarka negalimas. Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos,
reglamentuojančios specialią norminių administracinių aktų teisėtumo
tyrimo procesinę tvarką, nustato išimtis iš bendrųjų administracinių bylų
nagrinėjimo taisyklių, ir nustačius, kad administracinis aktas, kurio teisėtumą
prašoma ištirti Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 skirsnio nustatyta
tvarka, neatitinka norminio administracinio akto požymių, konstatuojama,
jog nėra teisinio pagrindo taikyti specialiųjų taisyklių, taikytinų tik
norminių administracinių aktų teisėtumui tirti. Todėl pirmosios instancijos
teismas 2009 m. spalio 26 d. sprendimu konstatavęs, jog Palangos miesto
tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimas bei juo patvirtintas Palangos
miesto centrinės dalies specialusis paminklosauginis planas yra norminis
administracinis aktas, ir iš esmės išnagrinėjęs norminę administracinę bylą
dėl šio akto teisėtumo, netinkamai aiškino teisės aktų nuostatas bei vertino
faktines aplinkybes, dėl ko teismo sprendimas naikintinas kaip neteisėtas
ir nepagrįstas, o administracinė byla pagal prašymą ištirti, ar Palangos
miesto tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 134 patvirtintas Palangos
miesto centrinės dalies specialusis paminklosauginis planas neprieštaravo
jo rengimo metu galiojusios redakcijos Teritorijų planavimo įstatymo 8 ir
12 straipsniams, 13 straipsnio 1 daliai, 14 straipsnio 3 daliai, 23 straipsnio
1 daliai, 30 straipsnio 2 dalies 3 punktui, Nekilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos įstatymo 5, 14, 17 ir 18 straipsniams bei Teisės aktų skelbimo ir
įsigaliojimo tvarkos įstatymo 11 straipsniui, nutrauktina (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p.).
Nustačius, jog Palangos miesto centrinės dalies specialusis
paminklosauginis planas nėra norminis administracinis aktas, išplėstinė
teisėjų kolegija nepasisakys dėl apeliaciniuose skunduose bei atsiliepime
į juos nurodytų argumentų, susijusių su šio akto atitiktimi nurodytiems
įstatymams. Taip pat išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog šios ginčijamo akto
teisėtumo tyrimo bylos nutraukimas dėl to, jog aktas neatitinka norminio
administracinio akto požymių, neturi įtakos individualią administracinę
bylą nagrinėjančio teismo pareigai savarankiškai vertinti šio akto reikšmę
nagrinėjamoje individualioje byloje.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 114 straipsnio 1 dalimi, 101 straipsnio 1 punktu, 140 straipsnio 1
dalies 5 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
nutaria:
Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, Palangos miesto
savivaldybės tarybos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos apeliacinius skundus tenkinti iš dalies.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 26 d.
sprendimą panaikinti.
Administracinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Pinus
Proprius“ prašymą ištirti, ar Palangos miesto tarybos 1999 m. liepos 29 d.
nutarimu Nr. 134 patvirtintas Palangos miesto centrinės dalies specialusis
paminklosauginis planas neprieštarauja šio sprendimo priėmimo metu
galiojusios redakcijos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 8
ir 12 straipsniams, 13 straipsnio 1 daliai, 14 straipsnio 3 daliai, 23 straipsnio
1 daliai, 30 straipsnio 2 dalies 3 punktui, Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugos įstatymo 5, 14, 17 ir 18 straipsniams bei Lietuvos
Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 11 straipsniui, nutraukti.
Nutartis galutinė ir neskundžiama.

144

Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų

2. Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų
2.1. Dėl administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos pradžios ir
nuobaudos skyrimo termino pratęsimo
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena prasideda ne nuo administracinio
teisės pažeidimo protokolo surašymo, o nuo to momento, kai pareigūnai,
turintys įgaliojimus surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolus, gauna
informaciją apie galimai padarytą pažeidimą. Atsižvelgus į tai, taip pat aplinkybę,
jog administracinių teisės pažeidimų aplinkybių tyrimas tam tikrais atvejais dėl
objektyvių priežasčių gali užtrukti, darytina išvada, jog Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 35 straipsnyje numatyti terminai administracinei nuobaudai
skirti, vadovaujantis ATPK 35 straipsnio 3 dalimi, gali būti pratęsti ir nesurašius
administracinio teisės pažeidimo protokolo. Administracinės nuobaudos skyrimo
terminą turi teisę pratęsti ta institucija, kurios žinioje yra administracinio teisės
pažeidimo byla, t. y. tiek institucija, tirianti administracinį teisės pažeidimą, tiek
institucija, nagrinėjanti administracinio teisės pažeidimo bylą.
Administracinė byla Nr. N575-1253/2010
Procesinio sprendimo kategorija 45.4.2., 45.4.4., 45.4.5., 52.4

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. sausio 15 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų
kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Audriaus Bakavecko, Stasio
Gagio, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos
pirmininkas),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant V. Š.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinio
teisės pažeidimo bylą pagal V. Š. apeliacinį skundą dėl Šiaulių rajono
apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo V. Š. administracinio
teisės pažeidimo byloje panaikinimo.
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Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Šiaulių
rajono
policijos
komisariato
įgaliotas
pareigūnas
2009 m. rugpjūčio 8 d. V. Š. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą
už tai, kad jis 2009 m. sausio 29 d., 21.40 val., Šiaulių rajone, Kuršėnuose,
Ventos gatvėje ties namu Nr. 11, stovėjimo aikštelėje, vairuodamas automobilį
„Mazda 626“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), važiuodamas
atbuline eiga neįsitikino manevro saugumu, dėl ko atsitrenkė į kitą stovėjusį
automobilį ir apgadino abu automobilius. V. Š. iš eismo įvykio vietos
pasišalino nepranešęs apie eismo įvykį policijai, vairuotojo pažymėjimo
nepateikė. Šiais savo veiksmais jis pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 134, 231,
16 punktų reikalavimus. Atsakomybė už tai numatyta Lietuvos Respublikos
administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 127 straipsnio 2
dalyje, 130 straipsnio 1 dalyje, 1241 straipsnio 6 dalyje.
II.
Šiaulių rajono apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu V.
Š. pripažino kaltu, padarius ATPK 1241 straipsnio 6 dalyje, 127 straipsnio
2 dalyje, 130 straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus, ir už pažeidimo,
numatyto ATPK 1241 straipsnio 6 dalyje, padarymą skyrė jam 30 Lt baudą, už
pažeidimo, numatyto ATPK 127 straipsnio 2 dalyje, padarymą skyrė jam 150
Lt baudą, už pažeidimo, numatyto ATPK 130 straipsnio 1 dalyje, padarymą
skyrė jam 22 (dvidešimt dviejų) parų administracinį areštą su teisės vairuoti
transporto priemones atėmimu 4 (ketveriems) metams. Vadovaudamasis
ATPK 33 straipsniu, teismas nuobaudas subendrino ir V. Š. skyrė galutinę
nuobaudą – 22 (dvidešimt dviejų) parų administracinį areštą su teisės
vairuoti transporto priemones atėmimu 4 (ketveriems) metams.
Teismas konstatavo, jog V. Š. kaltė dėl jam inkriminuotų pažeidimų,
be jo paties prisipažinimo, yra įrodyta administracinio teisės pažeidimo
protokolu ir kita bylos medžiaga. Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgė
į padarytų teisės pažeidimų pobūdį, pažeidėjo asmenybę, atsakomybę
lengvinančią aplinkybę bei sunkinančių atsakomybę aplinkybių nebuvimą.
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III.
Apeliaciniu skundu V. Š. prašo Šiaulių rajono apylinkės teismo
2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, arba
pirmosios instancijos teismo nutarimą panaikinti ir bylą grąžinti pirmosios
instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas
nepagrįstai savo nutarime konstatavo, jog jis savo kaltę dėl ATPK 130
straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymo pripažino, kadangi
jo paaiškinime nurodytos eismo įvykio aplinkybės dėl pasišalinimo iš
eismo įvykio vietos skiriasi nuo nukentėjusiojo T. D. ir įvykio liudininko
E. A. paaiškinimuose nurodytos įvykio versijos. Teigia, kad byloje buvo
pažeisti administracinės nuobaudos skyrimo terminai, numatyti ATPK
35 straipsnyje, nes administracinio teisės pažeidimo protokolas jam buvo
surašytas tik 2009 m. rugpjūčio 8 d., t. y. praėjus daugiau kaip 6 mėnesiams
nuo pažeidimo padarymo dienos. Pažymi, kad Šiaulių apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato 2009 m. liepos 24 d.
nutarimu administracinės nuobaudos skyrimo terminas buvo pratęstas
vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo teisės pažeidimo padarymo
dienos, neteisėtai, kadangi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2005 m. sausio 6 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. N12-27/2005
konstatavo, jog administracinės nuobaudos skyrimo terminai gali būti
pratęsti tik pradėtoje administracinio teisės pažeidimo byloje, o kol
administracinio teisės pažeidimo protokolas nėra surašytas, procesas iš viso
nevyksta ir ATPK 35 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta terminų pratęsimo taisykle
negali būti vadovaujamasi. Be to, nurodo, kad net jei ir būtų konstatuota,
kad administracinio teisės pažeidimo bylos teisena buvo pradėta teisėtai,
nutarime, kuriuo pratęstas administracinės nuobaudos skyrimas, yra
nurodytos nepagrįstos administracinės teisenos pratęsimo sąlygos, kadangi
administracinės atsakomybės jis nevengė, o respublikinė jo paieška buvo
paskelbta neteisėtai.
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono
policijos komisariato Viešosios tvarkos skyrius atsiliepime į V. Š.
apeliacinį skundą prašo jo netenkinti ir Šiaulių rajono apylinkės teismo
2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarimą palikti nepakeistą.
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Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Dėl ATPK 130 straipsnyje numatyto pažeidimo
Iš pateikto apeliacinio skundo matyti, kad apeliantas V. Š. iš esmės
sutinka, jog jis 2009 m. sausio 29 d., 21.40 val., Šiaulių rajone, Kuršėnuose,
Ventos gatvėje ties namu Nr. 11, stovėjimo aikštelėje, vairuodamas automobilį
„Mazda 626“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), važiuodamas
atbuline eiga neįsitikino manevro saugumu, dėl ko atsitrenkė į kitą
stovėjusį automobilį ir apgadino abu automobilius bei nepateikė vairuotojo
pažymėjimo, t. y. padarė pažeidimus už kuriuos atsakomybė numatyta ATPK
1241 straipsnio 6 dalyje, 127 straipsnio 2 dalyje, tačiau ginčija pasišalinimo iš
eismo įvykio vietos, nepranešus apie eismo įvykį, faktą, ir jo padarytos veikos
kvalifikavimą pagal ATPK 130 straipsnį. Taigi, nagrinėjamu atveju būtina
nustatyti, ar byloje surinkta pakankamai įrodymų, leidžiančių padaryti
neabejotiną išvadą, jog V. Š. pasitraukė iš autoavarijos vietos, su kuria jis buvo
susijęs, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių reikalavimus.
Vadovaujantis pažeidimo padarymo metu galiojusiu KET 232 punktu,
jeigu eismo įvykio metu nežuvo ir nebuvo sužeistas žmogus, o su eismo
įvykiu susiję eismo dalyviai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių ir nekviečia
policijos į eismo įvykio vietą, su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai privalo
eismo įvykio deklaracijoje nubraižyti eismo įvykio schemą, aprašyti eismo
įvykio aplinkybes ir duoti visiems su eismo įvykiu susijusiems eismo
dalyviams pasirašyti. Tuo atveju, kai nė vienas su eismo įvykiu susijęs eismo
dalyvis neturi eismo įvykio deklaracijos, eismo įvykio aplinkybės gali būti
aprašomos ir eismo įvykio schema nubraižoma ant švaraus popieriaus
lapo, kuriame nurodomi su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai, transporto
priemonės, eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija ir eismo įvykio
aplinkybės patvirtinamos su eismo įvykiu susijusių eismo dalyvių parašais.
Tuo atveju, kai dėl eismo įvykio aplinkybių nesutariama, su eismo įvykiu
susiję eismo dalyviai kviečia policiją į eismo įvykio vietą. Teisėjų kolegija
pažymi, kad, nors administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo savo
apeliaciniame skunde nurodo, kad iš eismo įvykio vietos jis pasitraukė, nes
su nukentėjusiuoju eismo įvykio vietoje dėl eismo įvykio aplinkybių susitarė,
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tačiau byloje nėra duomenų, jog po eismo įvykio būtų buvusi pildoma
eismo įvykio vietos deklaracija ar eismo įvykio aplinkybės būtų aprašytos
ir eismo įvykio schema nubraižyta ant švaraus popieriaus lapo, kuriame
būtų nurodyti su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai, transporto priemonės,
eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija ir eismo įvykio aplinkybės
patvirtinamos su eismo įvykiu susijusių eismo dalyvių parašais, kaip to
reikalauja Kelių eismo taisyklės, tuo atveju, kai su eismo įvykiu susiję dalyviai
sutaria tarpusavyje. Tai, kad dėl eismo įvykio aplinkybių buvo sutarta neigia
ir nukentėjusysis T. D. bei įvykio liudininkas E. A., savo paaiškinimuose
(b. l. 11, 12, 15) nurodydami, jog eismo įvykio kaltininkas po eismo įvykio
iš eismo įvykio vietos išvažiavo dėl jo nesusitarus. Šia nukentėjusiojo
nurodyta įvykio eiga teisėjų kolegija neturi pagrindo netikėti, kadangi
tokia veiksmų seka yra užfiksuota ir policijos pareigūno, atvykusio į eismo
įvykio vietą ir apklaususio nukentėjusįjį, tarnybiniame pranešime (b. l. 14).
Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, byloje esančių įrodymų visuma paneigia
administracinėn atsakomybėn patraukto asmens iškeltą versiją, jog dėl eismo
įvykio aplinkybių eismo įvykio dalyviai susitarė, bei leidžia konstatuoti, jog
V. Š. iš eismo įvykio, su kuriuo jis buvo susijęs, vietos pasitraukė pažeisdamas
Kelių eismo taisyklių reikalavimus. Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų
kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pasišalindamas iš
eismo įvykio vietos iš karto po pažeidimo, V. Š. pažeidė Kelių eismo taisyklių
231 punkte numatytas eismo dalyvių pareigas, įvykus eismo įvykiui, todėl
jo padaryta veika teisėtai ir pagrįstai buvo kvalifikuota ir pagal ATPK 130
straipsnio 1 dalį.
V.
Dėl administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos pradžios
Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą
praktiką, administracinio teisės pažeidimo protokolas surašomas, kai: 1)
nustatytas administracinio teisės pažeidimo padarymo faktas (vieta, laikas,
esmė); 2) žinomas pažeidimą padaręs asmuo; 3) galima konstatuoti būtinus
administracinio teisės pažeidimo sudėties elementus (Administracinių teismų
praktika Nr. 1, p. 328−329). Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas, aiškindamas ATPK 256 straipsnio 3 dalį, 259 straipsnio l dalį, 260
straipsnį, 284 straipsnio 2 dalį, yra nurodęs, kad administracinio teisės
pažeidimo protokolas turi dvejopą reikšmę: jis yra procesinis dokumentas,
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kuriame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo
padarymu, taip pat yra dokumentas, kuriame fiksuojami nustatyti įrodymai,
kitos aplinkybės ir žinios, reikšmingos nagrinėjant bylą. Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 260 straipsnio, reglamentuojančio administracinio
teisės pažeidimo protokolo turinį, 1 dalyje yra numatyta, kad protokole
būtina nurodyti administracinio teisės pažeidimo padarymo vietą, laiką ir
esmę, šio kodekso straipsnį, straipsnio dalį ar kitą numatantį atsakomybę už
šį pažeidimą teisės aktą, kurio reikalavimus pažeidė asmuo. Teisės mokslo
ir teismų praktikos pripažįstama, kad nuo teisingo protokolo surašymo
priklauso ir administracinio teisės pažeidimo bylos baigtis, administracinio
teisės pažeidimo protokolas turi lemiamą reikšmę asmens kaltės nustatymui
(Administracinių teismų praktika Nr. 1, 328−329 p.; Administracinių teismų
praktika Nr. 7, 251−252 p.).
Taigi, atsižvelgus į administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo
sąlygas, jo reikšmę ir protokolo turiniui keliamus reikalavimus, darytina
išvada, kad pareigūnai, turintys teisę surašyti administracinio teisės pažeidimo
protokolą, prieš surašydami protokolą, privalo surinkti pakankamai
administracinio teisės pažeidimo įvykį ir pažeidimo sudėtį patvirtinančių
įrodymų, kuriuos ištyrusi ir įvertinusi, nagrinėjanti administracinio
teisės pažeidimo bylą institucija (apylinkės teismas), galėtų konstatuoti
administracinio teisės pažeidimo padarymo faktą bei nustatyti su juo
susijusias aplinkybes. Be to, pažymėtina, kad operatyviame administraciniame
procese administracinis teisės pažeidimo protokolas tam tikrais atvejais
apskritai nėra surašomas (ATPK 262 str.). Teisės doktrinoje yra pažymėta, kad
norint iškelti ar kitaip pradėti administracinės teisės pažeidimo bylą turi būti
konstatuoti bylos iškėlimo vados ir pagrindas. Bylos tyrimo pradėjimo vada
yra ta informacija, kurioje yra duomenys apie padarytą administracinės teisės
pažeidimą. Vada pradėti bylos tyrimą gali būti:
a) kompetentingo pareigūno tiesioginis administracinės teisės pažei
dimo fakto pastebėjimas (konstatavimas);
b) prokuroro pareiškimas ar nutarimas kreiptis į rajono (miesto)
apylinkės teismą iškelti administracinės teisės pažeidimo bylą dėl veikų,
numatytų Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1871 straipsnyje (teisėtų
prokuratūros pareigūno reikalavimų nevykdymas);
c) prokuroro nutarimas iškelti administracinės teisės pažeidimo bylą,
kai buvo atsisakyta iškelti baudžiamąją bylą arba ji buvo nutraukta;
d) informacija, gauta iš teisėsaugos institucijų, kitų valstybės, savivaldybių
institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų ir kitokių panašių subjektų;
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e) fizinių ir juridinių asmenų pranešimai, pareiškimai ir skundai;
f) visuomenės informavimo priemonių pateikta informacija ir kt.
(Administracinė atsakomybė: vadovėlis / Stasys Šedbaras. Vilnius: Justitia,
2005 m., p. 344).
Taigi, visų paminėtų teisės normų analizė, susiformavusi Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktika bei administracinės teisės
mokslo teorija, leidžia daryti išvadą, kad administracinių teisės pažeidimų
bylų teisena prasideda ne nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo
surašymo, o nuo to momento, kai pareigūnai, turintys įgaliojimus surašyti
administracinio teisės pažeidimo protokolus, gauna informaciją apie galimai
padarytą pažeidimą.
VI.
Dėl administracinės nuobaudos skyrimo terminų pratęsimo galimybės
ATPK 35 straipsnyje yra numatyta, kad administracinė nuobauda
gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo
padarymo dienos (1 d.), tačiau, jeigu administracinėn atsakomybėn
traukiamas asmuo neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, ilgam išvykęs ar
gyvena užsienyje, ilgai serga arba kai dėl pažeidimo tyrimo ar kitų priežasčių
negalima spręsti jo administracinės atsakomybės klausimo, šio straipsnio
pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodyti terminai pratęsiami, bet ne ilgiau kaip
vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo teisės pažeidimo padarymo
ar paaiškėjimo dienos arba nuo sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį
tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar nutraukti baudžiamąjį procesą,
ar skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją
ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas
užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, ar nutraukti sankcijos
skyrimo procedūrą, arba nuo išteisinamojo teismo nuosprendžio priėmimo
dienos (3 d.).
Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad V. Š. jam inkriminuojamus
pažeidimus padarė 2009 m. sausio 29 d. ir nors administracinio teisės
pažeidimo protokolas, kuriame buvo suformuluoti kaltinimai dėl minėtų
pažeidimų padarymo, jam buvo surašytas tik 2009 m. rugpjūčio 8 d., t. y.
praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo teisės pažeidimo padarymo
dienos, tačiau byloje yra Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Šiaulių rajono policijos komisariato įgalioto pareigūno 2009 m. liepos 24 d.
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nutarimas, kuriuo, vadovaujantis ATPK 35 straipsnio 3 dalimi, buvo nutarta
V. Š. padarytų pažeidimų administracinės nuobaudos skyrimo terminą
pratęsti vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo teisės pažeidimo
padarymo dienos. V. Š. pateiktame apeliaciniame skunde ginčija tokią
administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo pratęsimo galimybę,
teigdamas, jog administracinės nuobaudos skyrimo terminai gali būti pratęsti
tik pradėtoje administracinio teisės pažeidimo byloje, o kol administracinio
teisės pažeidimo protokolas nėra surašytas, procesas iš viso nevyksta ir
ATPK 35 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta terminų pratęsimo taisykle negali
būti vadovaujamasi. Teisėjų kolegija su tokiu įstatymo dėl administracinės
nuobaudos skyrimo terminų pratęsimo aiškinimu, nesutinka.
Teisėjų kolegija pažymi, kad ATPK nenustato jokių konkrečių
terminų, per kiek laiko turi būti surinkti informaciją apie administracinio
teisės pažeidimo padarymą patvirtinantys įrodymai, tačiau vadovaujantis
ATPK 7 straipsnyje nustatyta teisėtumo užtikrinimo, taikant poveikio
priemones už administracinius teisės pažeidimus, taisykle, numatančia,
jog niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už administracinį
teisės pažeidimą kitaip nei įstatymų numatytais pagrindais ir tvarka,
sprendžiant termino, per kurį turi būti atliktas administracinio teisės
pažeidimo aplinkybių ištyrimas, klausimą, turi būti vadovaujamasi ATPK 35
straipsniu, reglamentuojančiu administracinės nuobaudos skyrimo terminus.
Konstatavus, jog administracinių teisės pažeidimų bylų teisena prasideda
ne nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo, o nuo to
momento, kai pareigūnai, turintys įgaliojimus surašyti administracinio teisės
pažeidimo protokolus, gauna informaciją apie galimai padarytą pažeidimą,
ir atsižvelgus į tai, jog administracinių teisės pažeidimų aplinkybių tyrimas
tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių gali užtrukti, darytina išvada,
jog ATPK 35 straipsnyje numatyti terminai administracinei nuobaudai skirti,
vadovaujantis ATPK 35 straipsnio 3 dalimi, gali būti pratęsti ir nesurašius
administracinio teisės pažeidimo protokolo. Be to, pažymėtina, kad
administracinės nuobaudos skyrimo terminą turi teisę pratęsti ta institucija,
kurios žinioje yra administracinio teisės pažeidimo byla, t. y. tiek institucija,
tirianti administracinį teisės pažeidimą, tiek institucija, nagrinėjanti
administracinio teisės pažeidimo bylą.
Tačiau teisėjų kolegija pabrėžia, kad administracinės nuobaudos
skyrimo terminai negali būti begaliniai, kad asmens baudimas praėjus
tam tikram laiko tarpui nuo veikos padarymo tampa beprasmišku,
todėl administracinė nuobauda turi būti skiriama ir taikoma per
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protingą terminą nuo veikos, už kurią yra baudžiama, padarymo, t. y.
turi būti taikoma administracinės atsakomybės senatis. Pagal Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktiką, taikant administracinės
atsakomybės senatį, turi būti vadovaujamasi ne tik ATPK 35 straipsniu,
bet ir Baudžiamojo kodekso 95 straipsnio 1 dalyje 1 punkto a papunktyje
apibrėžtu apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminu, kai
padarytas baudžiamasis nusikaltimas (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2006 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. N17-240/2006, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2008 m. gruodžio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N575-1434/2008).
Suprantama, kad žmogaus teisių apsaugos požiūriu būtų nepateisinama,
jeigu atsakomybė už administracinį teisės pažeidimą galėtų būti taikoma
ilgesnį laiko tarpą, nei Baudžiamajame kodekse numatytas laiko tarpas, per
kurį gali būti priimamas apkaltinamasis nuosprendis padarius baudžiamąjį
nusižengimą. Minėtame Baudžiamojo kodekso 95 straipsnio 1 dalies 1
punkto a papunktyje numatyta, jog asmeniui, padariusiam nusikalstamą
veiką, negali būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis, jeigu yra praėję dveji
metai, kai padarytas baudžiamasis nusižengimas, todėl tokios nuostatos dėl
administracinės atsakomybės senaties termino laikomasi ir administracinių
teisės pažeidimų bylose.
Atsižvelgusi į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad
nagrinėjamojoje byloje administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl
2009 m. sausio 29 d. padaryto pažeidimo surašant 2009 m. rugpjūčio 8 d.,
nebuvo praleisti ATPK 35 straipsnyje nustatyti terminai, kadangi institucija,
turinti teisę surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, pasinaudojo
ATPK 35 straipsnio 3 dalyje numatyta administracinės nuobaudos
skyrimo termino pratęsimo galimybe ir 2009 m. liepos 24 d. nutarimu
pratęsė administracinės nuobaudos skyrimo terminą vieneriems metams,
šį terminą skaičiuojant nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, t. y. iki
2010 m. sausio 29 d.
VII.
Dėl administracinės nuobaudos skyrimo terminų pratęsimo teisėtumo
Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką,
termino pratęsimo priežastys administracinio teisės pažeidimo byloje turi
būti objektyviai užkertančios kelią išnagrinėti administracinę bylą ir jos turi
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būti nustatytos bei motyvuotas sprendimas dėl termino pratęsimo turi būti
priimtas dar nepasibaigus ATPK 35 straipsnyje nustatytiems terminams. Jei
šie terminai yra pasibaigę, administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti
priimtas tik vienintelis sprendimas – administracinio teisės pažeidimo bylos
teiseną nutraukti (LVAT 2008 m. lapkričio 13 d. nutartis byloje Nr. N556594/2008, 2007 m. rugpjūčio 17 d. nutartis byloje Nr. N756-1494/2007).
Iš byloje esančio Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Šiaulių rajono policijos komisariato 2009 m. liepos 24 d. nutarimo, kuriuo
buvo pratęstas administracinės nuobaudos V. Š. skyrimo terminas vieneriems
metams šį terminą skaičiuojant nuo teisės pažeidimo padarymo dienos,
matyti, kad ATPK 35 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybe pratęsti
administracinės nuobaudos skyrimo terminą Institucija pasinaudojo teisėtai,
pagrįstai ir laiku, nustačiusi faktinį pagrindą pratęsti administracinės
nuobaudos skyrimo terminą – administracinėn atsakomybėn traukiamas
asmuo nuolatinės gyvenamosios vietos neturėjo, galimai slapstėsi užsienyje,
į bylos nagrinėjimą neatvykdavo. Nors apeliantas V. Š. neigia aplinkybę,
jog administracinės atsakomybės jis vengė, tačiau ją patvirtina byloje
esantys tarnybiniai pranešimai (b. l. 23, 29, 32, 37−39, 42−43), todėl minėta
aplinkybė pripažįstama pagrįstu administracinės nuobaudos skyrimo
termino pratęsimo pagrindu. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors V. Š. savo
apeliaciniame skunde teigia, kad jo paieška buvo paskelbta neteisėtai, tačiau
administracinėn atsakomybėn patraukto asmens paieškos paskelbimo
teisėtumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl paskelbtos paieškos
teisėtumo klausimas šioje byloje nenagrinėjamas.
VIII.
Dėl nevienodos praktikos
Teisėjų kolegija sutinka su V. Š. apeliaciniame skunde nurodytu
argumentu, jog ankstesnėse Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
nutartyse yra buvę atvejų, kai ATPK 35 straipsnio 3 dalyje numatyta
administracinės nuobaudos skyrimo termino pratęsimo galimybė buvo
siejama su administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo faktu.
Tačiau pažymėtina, kad vien ta aplinkybė, kad tuo pačiu klausimu Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra buvę priimta kitokių
nutarčių, kuriose administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos pradžios ir
įstatymo dėl administracinės nuobaudos skyrimo terminų pratęsimo taikymo
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galimybė buvo išaiškinta kitaip, pati savaime nesudaro pagrindo tenkinti V. Š.
apeliacinį skundą šioje byloje. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2006 m. gegužės 25 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. P17-44/2006,
2007 m. birželio 18 d. nutartyje Nr. N3-1679/2007 jau yra konstatavęs, kad
teismų praktika nėra statiškas dalykas. Ji gali būti vystoma ir kisti, kai tai
yra neišvengiamai, objektyviai būtina, šį būtinumą tinkamai motyvuojant
(žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimą). Teismas šioje byloje
siekia stiprinti žmogaus teisių apsaugą administraciniame procese, užtikrinti,
kad administracinė nuobauda būtų skiriama per protingą terminą nuo veikos
padarymo, ir taip apsaugoti asmenį nuo pernelyg ilgo persekiojimo. Teismas
vertina, kad paminėti tikslai pateisina teismų praktikos kitimą.
Atsižvelgusi į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad V. Š.
administracinėn atsakomybėn už pažeidimų, numatytų ATPK 127 straipsnio
2 dalyje, 130 straipsnio 1 dalyje, 1241 straipsnio 6 dalyje, padarymą buvo
patrauktas teisėtai ir pagrįstai, administracinė nuobauda jam skirta tinkamai
taikant ATPK 30 straipsnio nuostatas bei atsižvelgus į visas jo atsakomybei
įtakos turinčias aplinkybes, todėl Šiaulių rajono apylinkės teismo
2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas paliekamas nepakeistas, o V. Š. apeliacinis
skundas netenkinamas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
nutaria:
V. Š. apeliacinio skundo netenkinti ir Šiaulių rajono apylinkės teismo
2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

2.2. Dėl vengimo tikrintis neblaivumą
Tai, kad Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo
(girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452, 27 punktas suteikia
asmeniui teisę, nesutikus tikrintis neblaivumo, pačiam kreiptis į asmens
sveikatos priežiūros įstaigą, prašant jo lėšomis atlikti medicininę apžiūrą,
nepaneigia Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme,
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taip pat Kelių eismo bei Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų
neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklėse įtvirtintos vairuotojo
pareigos policijos pareigūnų reikalavimu pasitikrinti neblaivumą bei nešalina
atsakomybės pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio
4 dalį. Transporto priemonės vairuotojo atsisakymas atlikti patikrinimą
specialiosiomis techninėmis priemonėmis gali būti vertinamas kaip patikrinimo
vengimas. Asmens veikai kvalifikuoti kaip vengimo pasitikrinti neblaivumą
(ATPK 126 str. 4 d.) pakanka nustatyti, kad asmuo išreiškė savo valią neblaivumo
nesitikrinti, kai buvo galimybės tokį patikrinimą atlikti.
Administracinė byla Nr. N63-1992/2010
Procesinio sprendimo kategorija 45.4.3

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. gegužės 7 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Romos Sabinos Alimienės
(pranešėja) ir Ričardo Piličiausko,
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo S. G. apeliacinį
skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutarimo S.
G. administracinio teisės pažeidimo byloje.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono
policijos komisariato (toliau – ir Institucija) įgaliotas pareigūnas
surašė S. G. administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad ji
2009 m. rugpjūčio 19 d., apie 01.20 val., Trakų rajone, Lentvario mieste,
Fabriko gatvėje, vairavo jai priklausančią transporto priemonę ir vengė
neblaivumo (girtumo) patikrinimo, tuo pažeisdama Kelių eismo taisyklių
(toliau – ir KET) reikalavimus.
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Trakų rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės
pažeidimo bylą, 2009 m. rugsėjo 7 d. nutarimu pripažino S. G. kalta padarius
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir
ATPK) 126 straipsnio 4 dalyje numatytą veiką ir skyrė nuobaudą – 2000 Lt
baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu dvejiems metams.
Teismas konstatavo, kad S. G. kaltė įrodyta administracinio teisės pažeidimo
protokolu, tarnybiniu pranešimu, pranešimu dėl nušalinimo nuo transporto
priemonių vairavimo, transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktu,
pažeidėjos rašytiniu ir teismui duotu paaiškinimu. Skirdamas nuobaudą,
teismas atsižvelgė į tai, kad pažeidėja visiškai pripažino savo kaltę, nuoširdžiai
gailisi padariusi pažeidimą, o tai yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Be
to, pažeidėja pasižada ateityje nebenusižengti, atsakomybę sunkinančių
aplinkybių teismas nenustatė.
II.
Apeliaciniu skundu S. G. prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės
teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutarimą. Apeliantė nurodo, kad vairavo būdama
blaivi, sustabdžius policijos pareigūnams, ji atsisakė pūsti į alkotesterį, tačiau
sutiko pasitikrinti neblaivumą medicinos įstaigoje, bet policijos pareigūnai
atsisakė tai padaryti. Pareigūnams surašius administracinio teisės pažeidimo
protokolą, ji greičiau nei per valandą nuvyko į VšĮ „Trakų ligoninė“, kur
jai buvo atlikta medicininė apžiūra neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui
nustatyti. Apžiūros metu jai buvo nustatytas 0,15 promilių neblaivumas.
S. G. nurodo, kad jai nustatyta alkoholio koncentracija yra mažesnė nei
ATPK 126 straipsnio 3 dalyje nustatytas lengvas girtumo laipsnis (nuo 0,2
iki 0,4 promilės), kuriam esant, asmuo, neturintis dvejų metų vairavimo
stažo, gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn už vairavimą
esant neblaiviam. Pasak apeliantės, ji vairavo automobilį, esant leistinam
alkoholio kiekiui jos kraujyje, ir pateikė tai įrodančius dokumentus, kurie
kartu paneigia pareigūnų tarnybiniuose pranešimuose nurodytas aplinkybes.
S. G. nurodo, kad pirmosios instancijos teismas atmestinai ir nevisapusiškai
tirdamas įrodymus, nesivadovavo protingumo, teisingumo ir sąžiningumo
principais, todėl jos atžvilgiu priimtas nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas.
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Teisėjų kolegija
konstatuoja:

III.

Apeliacinis skundas netenkinamas.
Skundžiamu nutarimu S. G. buvo paskirta administracinė nuobauda už
tai, kad ji vairavo transporto priemonę ir vengė neblaivumo patikrinimo, tuo
padarydama pažeidimą, numatytą ATPK 126 straipsnio 4 dalyje. Nuobauda
už šį pažeidimą – bauda vairuotojams nuo dviejų tūkstančių iki trijų
tūkstančių litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo dvejų iki
trejų metų arba administracinis areštas nuo dešimties iki trisdešimties parų
su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo dvejų iki trejų metų.
Pažymėtina, kad apeliaciniame skunde apeliantė kelia patraukimo
administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 126 straipsnio 3 dalį teisėtumo
klausimą, kai tuo tarpu pirmosios instancijos teismo nutarimu ji buvo
pripažinta kalta padarius ATPK 126 straipsnio 4 dalyje numatytą
administracinį teisės pažeidimą – vengė neblaivumo patikrinimo.
Vadovaujantis ATPK 297 straipsniu bei Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsniu, apeliacinės instancijos
teismo, nagrinėjančio apeliacinį skundą administracinio teisės pažeidimo
byloje, apeliacinio skundo argumentai nesaisto ir jis privalo patikrinti visą bylą.
Apeliantė nurodo, jog sustabdyta pareigūnų ir nesutikusi pasitikrinti
neblaivumo, greičiau nei per valandą ji nuvyko pasitikrinti neblaivumo
į medicinos įstaigą, kur jai buvo nustatytas 0,15 promilių neblaivumas.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas Transporto
priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo
nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 (toliau – ir Taisyklės), nuostatas, yra
konstatavęs (bylos Nr. N5-393/2007; Nr. N444-1686/2009), jog tai, kad Taisyklių
27 punktas asmeniui suteikė teisę nesutikus tikrintis, pačiam kreiptis į
asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prašant jo lėšomis atlikti medicininę
apžiūrą, nepaneigia Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais
įstatyme, taip pat Kelių eismo bei Transporto priemones vairuojančių ir
kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklėse
įtvirtintos vairuotojo pareigos policijos pareigūnų reikalavimu pasitikrinti
neblaivumą bei nešalina atsakomybės pagal ATPK 126 straipsnio 4 dalį.
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Pažymėta, kad neblaivumo (girtumo) patikrinimo vengimu pirmiausia
laikytini bet kokie veiksmai ar neveikimas, kuriais vairuotojas išreiškia
savo valią (apsisprendimą) nesitikrinti. Transporto priemonės vairuotojo
atsisakymas atlikti patikrinimą specialiosiomis techninėmis priemonėmis
gali būti vertinamas kaip patikrinimo vengimas.
Konstatavimui, jog asmens veika kvalifikuotina kaip vengimas
pasitikrinti neblaivumą, pakanka nustatyti, kad asmuo išreiškė savo valią
neblaivumo nesitikrinti, kai buvo galimybės tokį patikrinimą atlikti.
Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad galimybė patikrinti apeliantės
neblaivumą buvo, taip pat nustatyta, kad ji tai atlikti atsisakė, t. y. aiškiai
išreiškė savo valią nesitikrinti (b. l. 2, 9, 17), todėl teisėjų kolegija sprendžia,
jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad S. G. atsisakė
pasitikrinti neblaivumą.
Atsižvelgdamas į paminėtą ir įvertinęs visas bylos aplinkybes,
apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog bylos medžiaga įrodyta, kad
apeliantė vengė neblaivumo patikrinimo, jos veika tinkamai kvalifikuota
pagal ATPK 126 straipsnio 4 dalį. Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos
teismo nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jį naikinti
apeliaciniame skunde nurodytais argumentais.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
S. G. apeliacinį skundą atmesti.
Trakų rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutarimą palikti
nepakeistą
Nutartis neskundžiama.

2.3. Dėl įgytos teisės vairuoti
Asmuo, kuris įgijo B1 vairuotojo kategoriją ir teisę vairuoti atitinkamus
automobilius iki Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo
įstatymo įsigaliojimo 2008 m. liepos 1 d., šios teisės neprarado ir įsigaliojus
minėtam įstatymui.
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Administracinė byla Nr. N63-584/2010
Procesinio sprendimo kategorijos 45.4.7

NUTARIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. balandžio 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Romos Sabinos Alimienės
(pranešėja) ir Ričardo Piličiausko,
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo E. M. Ž. apeliacinį
skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. kovo 3 d. nutarimo E.
M. Ž. administracinio teisės pažeidimo byloje.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

2009 m. kovo 3 d. nutarimu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas
paskyrė E. M. Ž. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės
pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 128 straipsnio 1 dalį įspėjimą už tai,
kad ji 2009 m. sausio 23 d. vairavo automobilį, neturėdama teisės vairuoti
šios kategorijos transporto priemones. Teismas įvertino pačios E. M. Ž.,
suinteresuoto asmens Ž. Ž., policijos pareigūno A. K. paaiškinimus, kitus
byloje surinktus įrodymus. Nustatyta, kad E. M. Ž. turi B1 kategorijos
vairuotojo pažymėjimą, kuris pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymo 2000 m. spalio 12 d. redakciją suteikė teisę
vairuoti automobilius, jei jų masė neviršija 550 kg. Pažymėta, jog pagal
2008 m. liepos 1 d. įsigaliojusią Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo
23 straipsnio 1 dalies redakciją B1 kategorijos vairuotojo pažymėjimas
suteikia teisę vairuoti tik triračius ir keturračius motociklus, norint
vairuoti automobilį, reikia turėti B ar aukštesnės kategorijos vairuotojo
pažymėjimą, kuris gali būti išduodamas tik asmenims, sulaukusiems 18
metų. Padaryta išvada, kad E. M. Ž. nuo 2008 m. liepos 1 d. neteko teisės
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vairuoti automobilius ir šios teisės neturėjo įvykio metu. Pažeidėjos tėvo ir
automobilio savininko Ž. Ž. teiginiai, kad pakeitus įstatymą jo duktė vis dar
turi anksčiau turėtą teisę vairuoti automobilius, kurių masė neviršija 550
kg, nes kitaip būtų pažeistas konstitucinis teisėtų lūkesčių principas, teismo
įvertinti kritiškai, nurodant, kad įstatymo pataisomis nebuvo panaikinta
kokia nors speciali teisė, tiesiog buvo sugriežtinti reikalavimai asmenims,
norintiems įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones.
Pažymėta, kad Lietuvos policijos Eismo priežiūros tarnyba nėra įgaliota
oficialiai aiškinti įstatymus, todėl jos rašte išdėstyti teiginiai vertintini
tik kaip šios institucijos nuomonė. Atsižvelgęs į tai, kad Ž. Ž. ir E. M. Ž.,
neturėdami teisinio išsilavinimo, galėjo būti suklaidinti Lietuvos policijos
Eismo priežiūros tarnybos rašto, teismas padarė išvadą, kad pažeidimas buvo
padarytas dėl netinkamo įstatymo nuostatų suvokimo ir, vadovaudamasis
teisingumo bei protingumo kriterijais, pritaikęs ATPK 301 straipsnio
nuostatas, paskyrė E. M. Ž. švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje.
II.
E. M. Ž. apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos
teismo nutarimą ir bylą nutraukti. Apeliantė teigia, kad teismas netinkamai
išaiškino ir pritaikė materialines teisės normas. Apeliantė pažymi, kad
2008 m. liepos 1 d. redakcijos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 1
straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad įstatymo nuostatos suderintos su Europos
Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede. Minėto įstatymo priedo
4 punkte nurodyta, kad šis įstatymas yra suderintas su 2006 m. gruodžio 20 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo
pažymėjimų (toliau – ir Direktyva). Direktyvos preambulės 5 dalyje nustatyta,
kad ši direktyva neturėtų pažeisti iki jos taikymo datos suteiktos arba įgytos
teisės vairuoti. Kadangi direktyva yra privaloma kiekvienai valstybei narei,
kuriai ji adresuojama, joje numatytų tikslų siekimo prasme, darytina išvada,
kad įstatymų leidėjas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių
keliais įstatymo normomis neturi pažeisti direktyvoje nustatytų siekių.
Apeliantės teigimu, jeigu šio įstatymo normomis būtų panaikintos asmenų
iki jo įsigaliojimo įgytos teisės vairuoti, būtų pažeisti pamatiniai teisinės
valstybės principai, t. y. teisinio aiškumo bei teisėtų lūkesčių principai, bei
pažeistos asmenų subjektinės teisės. Apeliantė nurodo, kad Europos Sąjungos
bei Lietuvos teisės doktrinoje pripažįstama, jog teisėtai įgyta teisė negali būti
atimta. Asmuo turi teisę veikti pagrįstai tikėdamasis, kad teisė, kokia ji yra,
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bus ir toliau. Apeliantės teigimu, lingvistiškai ir sistemiškai aiškinant Lietuvos
Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo normas (23 str.),
darytina išvada, kad jo normos pradedamos taikyti asmenims, siekiantiems
įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones ir gauti
vairuotojo pažymėjimą, po šio įstatymo įsigaliojimo. Todėl teismas padarė
nepagrįstą išvadą, kad pareiškėja nuo 2008 m. liepos 1 d. redakcijos Lietuvos
Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įsigaliojimo dienos
neteko teisės vairuoti automobilius ir šios teisės neturėjo 2009 m. sausio 23 d.
(pareiškėja 2008 m. gegužės 30 d. įgijo teisę vairuoti automobilius trimis ar
keturiais ratais, kurių maksimalus konstrukcinis greitis didesnis kaip 45
km/h ir (arba) variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, tuščios transporto
priemonės masė ne didesnė kaip 550 kg, t. y. ji įgijo teisę vairuoti minėtos
rūšies transporto priemones iki Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymo naujos redakcijos įsigaliojimo). Apeliantė pažymi,
kad minėto įstatymo 23 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis nebuvo panaikinta
teisė 16 metų asmenims vairuoti minėtos rūšies transporto priemones,
panaikinta tik teisė 16 metų asmenims įgyti teisę vairuoti minėtos rūšies
transporto priemones ir išduoti šiems asmenims vairuotojo pažymėjimą
vairuoti tokias transporto priemones bei automobiliai buvo priskirti kitai
kategorijai. Pažymima, jog įgyta subjektinė teisė gali būti atimta tik įstatymo
nustatytais atvejais. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais
įstatymo 24 straipsnis nustato atvejus, kuomet teisė vairuoti transporto
priemonę gali būti atimta ir grąžinta. Apeliantei nėra atimta teisė vairuoti
B1 kategorijos transporto priemonę, ji turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą,
vairavo automobilį, kurio masė be krovinio yra 530 kg, todėl, kaip teigiama,
ji nepažeidė ATPK 128 straipsnio 1 dalies. Apeliantė remiasi Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 143 straipsniu.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

III.

Apeliacinis skundas tenkintinas.
Apeliantei administracinė nuobauda paskirta už ATPK 128 straipsnio
1 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymą. ATPK 128
straipsnio 1 dalis (2007 m. gruodžio 13 d. įstatymo Nr. X-1365 redakcija)
numato, kad transporto priemonių vairavimas, neturint teisės jų vairuoti ar
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neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones, užtraukia baudą
nuo 1000 iki 1500 litų arba administracinį areštą.
Apeliantė nepripažįsta padariusi nurodytą pažeidimą, pažymi, jog jos
teisėtai įgyta teisė negalėjo būti atimta.
Iš bylos medžiagos matyti (b. l. 7), kad E.M. Ž. nuo 2008 m. birželio 3 d.
turi B1 kategorijos vairuotojo pažymėjimą, kuris pagal Lietuvos Respublikos
saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2000 m. spalio 12 d. redakciją
(13 str.) suteikė teisę vairuoti B kategorijos automobilius trimis ar keturiais
ratais, kurių maksimalus konstrukcinis greitis didesnis kaip 45 km/h ir
(arba) variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, o nepakrautos transporto
priemonės masė ne didesnė kaip 550 kg. Pagal 2008 m. liepos 1 d. įsigaliojusią
Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnio 1 dalies redakciją
B1 kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti tik triračius
ir keturračius motociklus, norint vairuoti automobilį, reikia turėti B ar
aukštesnės kategorijos vairuotojo pažymėjimą, kuris gali būti išduodamas tik
asmenims, sulaukusiems 18 metų. Minėtas įstatymas, kaip nurodyta jo priede,
yra suderintas su 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų. Direktyvos 4 straipsnio
4 dalies a punktas numato, kad B1 kategorija suteikia teisę vairuoti tik
keturračius motociklus, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/24/EB 1 straipsnio 3
dalies b punkte, nustatytas minimalus amžius gauti B1 kategorijos vairuotojo
pažymėjimą yra 16 metų. Tačiau Direktyvos preambulėje pažymėta, jog ši
Direktyva neturėtų pažeisti iki jos taikymo datos suteiktos arba įgytos teisės
vairuoti. Direktyvos 13 straipsnio 2 dalis taip pat numato, kad bet kuri iki
2013 m. sausio 19 d. suteikta teisė vairuoti negali būti atimta arba kitaip
apribota pagal šios direktyvos nuostatas.
Pažymėtina, kad nacionalinis teismas, taikydamas nacionalinę teisę, turi
ją aiškinti kuo labiau atsižvelgdamas į direktyvos tekstą ir tikslą, kad būtų
pasiektas direktyvoje numatytas rezultatas ir taip būtų laikomasi Europos
Bendrijų steigimo sutarties 249 straipsnio trečiosios pastraipos (Teisingumo
Teismo 1990 m. lapkričio 13 d. prejudicinis sprendimas byloje Marleasing
(C-106/89), 8 p.; 2008 m. birželio 24 d. prejudicinis sprendimas byloje
Commune de Mesquer (C-188/07), 84 p.). Reikalavimas aiškinti nacionalinę
teisę taip, kad ji atitiktų Bendrijos teisę išplaukia iš pačios Europos
Bendrijų steigimo sutarties sistemos, kadangi ji leidžia bylą nagrinėjančiam
nacionaliniam teismui pagal savo kompetenciją užtikrinti visišką Bendrijos
teisės veiksmingumą (Teisingumo Teismo 2003 m. gegužės 15 d. prejudicinis
sprendimas byloje Mau (C-160/01), 34 p.).
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Darytina išvada, kad E. M. Ž., 2008 m. birželio 3 d. gavusi B1 kategorijos
vairuotojo pažymėjimą, administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytu
pažeidimo padarymo metu turėjo teisę vairuoti transporto priemones,
kurias vairuoti teisę buvo įgijusi teisės aktuose nustatyta tvarka (taip pat
ir 2009 m. sausio 23 d. vairuotą automobilį „Citroen“; b. l. 19). Todėl jos
veiksmai nepagrįstai kvalifikuoti pagal ATPK 128 straipsnio 1 dalį, jai iškelta
administracinio teisės pažeidimo byla nutrauktina, nesant administracinio
teisės pažeidimo sudėties (ATPK 250 str. 1 p.).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
E. M. Ž. apeliacinį skundą patenkinti.
Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. kovo 3 d. nutarimą
panaikinti ir bylą nutraukti.
Nutartis neskundžiama.

2.4. Dėl pareigos nurodyti transporto priemonės valdytoją (naudotoją)
Analizuojant Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje
įtvirtintą pareigą nurodyti duomenis apie asmenį, kuris tam tikru metu valdė ar
naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto
priemone, darytina išvada, jog ji kyla tais atvejais, kai: pirma, transporto
priemonės savininko (valdytojo) prašoma nurodyti duomenis apie asmenį, kuris
tam tikru metu valdė ar naudojosi jo transporto priemone; antra, toks policijos
pareigūno reikalavimas duodamas teisės pažeidimo išaiškinimo tikslu; trečia,
transporto priemonės savininkui (valdytojui) nėra objektyvių kliūčių prašomus
duomenis pateikti, t. y. jis nebuvo praradęs transporto priemonės prieš savo valią.
Atsižvelgiant į paminėtas sąlygas, transporto priemonės savininkui (valdytojui)
turi būti aiškiai nurodyta, dėl kokio konkrečiu laiku vykusio daugiau ar mažiau
akivaizdaus pažeidimo policijos pareigūnui reikia prašomų duomenų, taip pat
turi būti pateikti bent minimaliai tiriamą pažeidimą patvirtinantys įrodymai.
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Administracinė byla Nr. N63-523/2010
Procesinio sprendimo kategorija 45.4.7; 52.5

NUTARIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. balandžio 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Romos Sabinos Alimienės
(pranešėja) ir Ričardo Piličiausko,
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo M. T. apeliacinį
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 2 d.
nutarties M. T. administracinio teisės pažeidimo byloje.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Vilniaus rajono policijos komisariato Viešosios policijos Vaidotų policijos
nuovados įgaliotas pareigūnas 2008 m. rugsėjo 18 d. surašė M. T. administracinio
teisės pažeidimo protokolą už tai, kad šis, 2008 m. rugpjūčio 6 d., atvykęs į
Vaidotų policijos nuovadą administracinio teisės pažeidimo išaiškinimo tikslu,
nepateikė duomenų apie asmenį, kuris 2008 m. birželio 20 d., apie 21.00 val., ir
2008 m. birželio 21 d., apie 08.20 val., Baltojoje Vokėje, (duomenys neskelbtini),
vairuodamas jam priklausantį automobilį „Audi 80“, (duomenys neskelbtini)
važiavo per žalią veją, gėles bei pažeidė Kelių eismo taisyklių (toliau – ir KET)
130 punkto reikalavimus. Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta,
jog tokia veika M. T. pažeidė KET 32.1 punkto reikalavimus bei padarė
pažeidimą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų
kodekso (toliau – ir ATPK) 1331 straipsnio 1 dalyje.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus
rajono policijos komisariato (toliau – ir Institucija) įgaliotas pareigūnas
2008 m. gruodžio 30 d. priėmė nutarimą, kuriuo M. T. už pažeidimo,
numatyto ATPK 1331 straipsnio 1 dalyje, padarymą skirta 400 litų bauda.
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II.
M. T. pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą,
prašydamas Institucijos nutarimą panaikinti. Nurodė, jog administracinio
teisės pažeidimo byla buvo sufabrikuota Vilniaus rajono policijos komisariato
pareigūno – tyrėjo V. D., kuris gynė savo pažįstamo J. V. interesus. Pažymėjo,
kad 2008 m. birželio mėnesį įvyko konfliktas tarp J. V. ir (duomenys neskelbtini)
gyventojų dėl pastarojo neteisėtų veiksmų, t. y. išrauto šalia namo ant kelio
stovinčio suoliuko ir šioje vietoje neteisėtai pasodintų krūminių gėlių. Teigia,
jog jis perspėjo J. V. dėl netinkamų veiksmų, tačiau šis atsakęs, jog jo draugai
policijos pareigūnai parodys, kur jo vieta. Nurodo, jog tokiais pasakymais
netikėjo, kol nebuvo iškviestas į Vaidotų policijos nuovadą paaiškinti, kas
2008 m. birželio 20−21 dienomis jo automobiliu suvažinėjo gėles. Teigia, jog
jis to nedaręs, o ką veikęs tomis dienomis neprisiminė, nes buvo pareigūno
iškviestas tik po dviejų mėnesių nuo įvykio. Nurodo, jog tos pačios dienos
vakare atvykusiam V. D. jis nurodė, jog laikotarpiu nuo 2008 m. birželio 20 d. iki
birželio 24 d. jis su šeima šventė Jonines bei žmonos gimtadienį pas savo tėvus
Dieveniškių kaime. Teigia, jog jam neaišku, kokį šiuo atveju pažeidimą norėjo
atskleisti policijos pareigūnas V. D., nes važinėjimo automobiliu vieta, kurią
nurodė savo pareiškime H. V. ir jos draugė, negali būti laikoma žalia veja arba
kitokia uždrausta automobilių stovėjimo vieta. Pažymi, kad skundžiamame
nutarime nurodytas ne jo automobilio valstybinis numeris. Taip pat teigia, jog
skundžiamas nutarimas buvo priimtas nepranešus jo atstovui – advokatui D. Ž.
– apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą, taip atimant jam teisę tinkamai apginti
savo interesus, be to, nebuvo iškviesti ir apklausti visi liudytojai, kuriems buvo
žinomos reikšmingos šiai bylai aplinkybės.
III.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 2 d.
nutartimi M. T. skundą atmetė konstatavęs, jog šis pažeidė KET 32.1 punkto
reikalavimus, veika tinkamai kvalifikuota pagal ATPK 1331 straipsnio 1 dalį ir
pagrįstai skirta nuobauda. Teismas nurodė, jog administracinėn atsakomybėn
patrauktas asmuo teigia, kad neaišku, kokį pažeidimą buvo siekiama
atskleisti, tačiau kaip nustatyta byloje, Vaidotų policijos nuovadoje gautas
H. V., V. P. ir J. V. pareiškimas, kuriame nurodyta, kad daugiabučio namo
kieme buvo niokojamas gėlynas. Iš byloje pateikto pareigūno tarnybinio
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pranešimo matyti, kad atliekant pateikto skundo tyrimą, buvo nuvykta ir
apžiūrėta įvykio vieta ir nustatyta, kad priešais (duomenys neskelbtini) yra
iki 4 m pločio kelias, o už jo, priešais įėjimą į (duomenys neskelbtini), iš
abiejų jo pusių, išilgai keliui, yra želdinys, kurį sudaro veja, gėlynai ir medžiai,
veja yra visoje želdinio teritorijoje, o gėlynas auga prie kelio krašto, išilgai
jam, bet ne kelio važiuojamoje dalyje ir yra apie 4 m ilgio. Taigi matyti, kad
buvo siekiama nustatyti, ar nebuvo pažeistas KET 130 punkto reikalavimas,
draudžiantis važiuoti veja, šaligatviu, pėsčiųjų taku arba užvažiuoti ant jų,
išskyrus tuos atvejus, kai užvažiuoti ant šaligatvio krašto leidžia stovėjimo
būdą nurodantys kelio ženklai. Teismas pabrėžė, jog tai, kad joks asmuo
už minėtą pažeidimą nebuvo nubaustas, nereiškia, kad minėto pažeidimo
padarymas apskritai negalėjo būti tiriamas.
Teismas konstatavo, jog administracinėn atsakomybėn patraukto
asmens nenuoseklumas savo paaiškinime pateiktame byloje ir vėliau teismui
pateiktuose paaiškinimuose, pareiškėjo žmonos O. T. paaiškinimas, byloje
esantys ir aptarti kitų asmenų paaiškinimai, leidžia daryti išvadą, kad M. T.
vengė atskleisti, koks asmuo 2008 m. birželio 20 d. ir birželio 21 d. vairavo
jam priklausantį automobilį „AUDI 80“, (duomenys neskelbtini), todėl jam
pagrįstai surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Atkreipia
dėmesį į tai, jog byloje nėra duomenų, kad M. T. minėtu laikotarpiu buvo
praradęs transporto priemonę.
Dėl M. T. skundo teiginių, jog skundžiamame nutarime nurodytas ne
jam priklausančio automobilio valstybinis numeris, o nutarimas priimtas
neapklausus visų liudytojų ir nepranešus apie bylos nagrinėjimą jo atstovui,
teismas nurodė, jog skundžiamame nutarime nurodytas būtent administracinėn
atsakomybėn patraukto asmens vairuojamo automobilio „AUDI 80“ valstybinis
numeris, o policijos pareigūnai neturi pareigos informuoti apie administracinio
teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo vietą ir laiką administracinėn atsakomybėn
traukiamo asmens atstovo. Teismas taip pat pažymėjo, jog Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas 2003 m. sausio 10 d. nutartyje administracinėje byloje
Nr. 29-03 konstatavo, kad administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens
dalyvavimas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos tvarka leidžia pašalinti visas
klaidas, kurios gali būti padarytos, užtikrinant administracinėn atsakomybėn
traukiamo asmens teises ikiteisminėje administracinės bylos nagrinėjimo
stadijoje. M. T. teikė prašymą apklausti liudytojus D. J., G. Š. ir R. B., kuris
buvo tenkintas, todėl laikytina, kad visi galimi administracinėn atsakomybėn
patrauktam asmeniui suteiktų teisių pažeidimai pašalinti, nagrinėjant bylą
pirmosios instancijos teisme.
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IV.
M. T. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. kovo 2 d. nutartį panaikinti ir priimti naują
sprendimą – panaikinti Institucijos priimtą nutarimą. Apeliaciniame skunde
nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai, neobjektyviai ir
netinkamai išanalizavo ir įvertino visas faktines bylos aplinkybes bei padarė
klaidingas išvadas. Pabrėžia, jog iškviestas į Vaidotų policijos nuovadą
negalėjo prisiminti, kur buvo ir ką veikė prieš du mėnesius, tačiau pareigūnui
V. D. dar tą pačią dieną pasakė, kad jo klaustu laikotarpiu buvęs pas tėvus,
kur šventė Jonines bei žmonos gimtadienį, jo automobilis visada buvo su
juo, niekas juo negalėjo važinėti. Pažymi, jog teismas iškraipė ir netinkamai
įvertino liudytojų O. T., P. T., J. A., D. J. ir G. Š. parodymus. Nurodo, jog
teismas nepagrįstai bylą išnagrinėjo nedalyvaujant Institucijos atstovui, be to,
nepagrįstai H. V. byloje laikė nukentėjusiąja.
Atsiliepdama į apeliacinį skundą, Institucija prašo jo netenkinti
palaikydama Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties motyvus.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

V.

Apeliacinis skundas tenkintinas.
ATPK 1331 straipsnio 1 dalis (teisės akto redakcija, galiojusi pažeidimo
padarymo metu) numatė, jog administracinę atsakomybę užtraukia
transporto priemonės savininko (valdytojo) pareigų, nustatytų Saugaus
eismo automobilių keliais įstatyme, neatlikimas. Tuo metu galiojusio Saugaus
eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 20 straipsnio 2 dalis
įtvirtino, jog „policijos pareigūnui pareikalavus teisės pažeidimo išaiškinimo
tikslu, transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi nurodyti šiam
pareigūnui duomenis apie asmenį (vardą, pavardę ir gyvenamąją vietą),
kuris tam tikru metu valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui
(valdytojui) priklausančia transporto priemone. Transporto priemonės
savininkas (valdytojas), nepateikęs šioje dalyje nurodytų duomenų, atsako
už transporto priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimą ATPK
nustatyta tvarka. Transporto priemonės savininkui (valdytojui) atsakomybė
168

Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų

už pareigų neatlikimą netaikoma, jei jis prarado transporto priemonę prieš
savo valią.“
Iš administracinio teisės pažeidimo protokole suformuluoto apeliantui
administracinio kaltinimo matyti, jog būtent dėl Įstatymo 20 straipsnio
2 dalyje įtvirtintos pareigos neatlikimo šis patrauktas administracinėn
atsakomybėn.
Analizuojant Įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pareigą, teisėjų
kolegija sprendžia, jog ji kyla tais atvejais, kai: pirma, transporto priemonės
savininko (valdytojo) prašoma nurodyti duomenis apie asmenį, kuris tam tikru
metu valdė ar naudojosi jo transporto priemone; antra, toks policijos pareigūno
reikalavimas duodamas teisės pažeidimo išaiškinimo tikslu; trečia, transporto
priemonės savininkui (valdytojui) nėra objektyvių kliūčių prašomus duomenis
pateikti, t. y. jis nebuvo praradęs transporto priemonės prieš savo valią.
Atsižvelgiant į paminėtas sąlygas, transporto priemonės savininkui (valdytojui)
turi būti aiškiai pasakyta, dėl kokio konkrečiu laiku vykusio daugiau ar mažiau
akivaizdaus pažeidimo policijos pareigūnui reikia prašomų duomenų, taip pat
turi būti pateikti bent minimaliai tiriamą pažeidimą patvirtinantys įrodymai
(pvz. aiškinantis greičio viršijimą užfiksuotą stacionariu matavimo prietaisu –
transporto priemonės savininkui (valdytojui) turi būti pateikta automobilio
nuotrauka su kelio atkarpoje galiojusiais kelio ženklais, aiškinantis važinėjimąsi
veja – atitinkamas pareiškimas ar pranešimas apie pažeidimą ir pan.).
Iš bylos medžiagos matyti, jog apeliantui buvo tinkamai atskleista, kokio
pažeidimo išaiškinimo tikslu jo prašoma pateikti duomenis, ir pastarasis
nurodė, kad jam priklausančiu automobiliu naudojasi tik jis, o atsakyti,
kur jis buvo ir ką veikė 2008 m. birželio 20–21 d. negali, nes neatsimena,
todėl ir negali atsakyti, ar jis 2008 m. birželio 20 d., apie 21.00 val., ir
2008 m. birželio 21 d., apie 08.20 val., Baltojoje Vokėje, (duomenys neskelbtini),
vairuodamas automobilį važinėjo per žalią veją bei gėlyną (b. l. 33). Iš čia
matyti, jog pareiga nurodyti pareigūnui duomenis apie asmenį, kuris tam
tikru metu valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui)
priklausančia transporto priemone, buvo tinkamai įvykdyta, t. y. M. T. aiškiai
ir nedviprasmiškai nurodė, jog transporto priemone naudojasi ir minėtu laiku
naudojosi tik jis pats, o pareigos įvardinti, kas jam priklausančiu automobiliu
įvykdė konkretų pažeidimą Įstatymas jam neįtvirtina. Spręsti, ar buvo
padarytas administracinis teisės pažeidimas ir kas kaltas jo padarymu bei
rinkti atitinkamus įrodymus yra įgalioti organai (pareigūnai), nagrinėjantys
administracinio teisės pažeidimo bylą (ATPK 256 str. 3 d., 284 str. 1 d.), bet ne
asmuo, kurio transporto priemone toks pažeidimas galimai padarytas.
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Teisėjų kolegija pabrėžia, jog Įstatymas taip pat nenumato laiko tarpo, per
kurį asmuo turi įvykdyti policijos pareigūno reikalavimą, įtvirtintą Įstatymo
20 straipsnio 2 dalyje. Įvertinus šioje byloje nustatytas faktines aplinkybes
(apelianto 2008 m. rugpjūčio 6 d. prašyta nurodyti duomenis apie asmenį, kuris
valdė ar naudojosi jo transporto priemone beveik prieš du mėnesius), teisėjų
kolegija sprendžia, jog dar tos pačios dienos vakare, t. y. 2008 m. rugpjūčio 6 d.,
informacijos pareigūnui pateikimas, jog 2008 m. birželio 20−21 dienomis
transporto priemonę savo žinioje turėjo pats M. T. ir per jokią veją jis
nevažinėjo, nes buvo išvykęs iš Baltosios Vokės, privalėjo būti pareigūno,
surašiusio administracinio teisės pažeidimo protokolą, įvertintas. Teisėjų
kolegija akcentuoja, jog toks M. T. pripažinimas (kad 2008 m. birželio 20−21
dienomis tik jis pats naudojosi savo automobiliu) ir kaltės dėl važinėjimosi
veja, gėlynais neigimas, negali būti traktuojamas kaip pareigos, įtvirtintos
Įstatyme, pažeidimas, nes, kaip jau buvo nustatyta, Įstatymo pareigą jis atliko,
o savo kaltės neigimas – įstatymo leidžiama gynybos priemonė, kurios
įgyvendinimą garantuoja ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 3
dalis, įtvirtinanti draudimą versti duoti parodymus prieš save.
Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, jog
teismas pripažino M. T. pažeidus KET 32.1 punkto reikalavimus, be to,
iš esmės nagrinėjo tai, ar administracinio teisės pažeidimo protokole
nurodytu laiku ir vietoje M. T. galėjo važinėti veja, ar ne, nors ginčijamo
pažeidimo padarymo metu, t. y. 2008 m. rugpjūčio 6 d., KET 32.1 punkto
apskritai nebuvo (analogiška Įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytai
pareigai nuostata KET įsigaliojo nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.), o M. T. pareikšto
administracinio kaltinimo ribose turėjo būti tirta tik tai, ar šis atliko Įstatymo
20 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pareigą ar ne.
Pastebėtina, jog ATPK 273 straipsnio 1 dalis apibrėžia nukentėjusįjį kaip
asmenį, kuriam administraciniu teisės pažeidimu padaryta moralinė, fizinė ar
turtinė žala. Šiuo atveju M. T. inkriminuotu pažeidimu – pareigos, nustatytos
Įstatyme neatlikimas – jokia žala H. V. nepadaryta. Todėl atsižvelgiant į tai,
teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiu, jog byloje nukentėjusiąja H. V.
laikyta nepagrįstai.
Remiantis tuo, kas nustatyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 2 d. nutartis ir Vilniaus
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos
komisariato 2008 m. gruodžio 30 d. nutarimas naikintini, o administracinio
teisės pažeidimo byla nutraukiama nesant M. T. veikoje administracinio
teisės pažeidimo įvykio ir sudėties (ATPK 250 str. 1 p.). Likusių apeliacinio
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skundo argumentų teisėjų kolegija nenagrinėja ir dėl jų nepasisako, nes jie
nagrinėjamai bylai nebeaktualūs.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
M. T. apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono
policijos komisariato 2008 m. gruodžio 30 d. nutarimą ir Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. kovo 2 d. nutartį panaikinti, administracinio
teisės pažeidimo bylos, iškeltos M. T. pagal Lietuvos Respublikos administracinių
teisės pažeidimų kodekso 1331 straipsnio 1 dalį, teiseną nutraukti.
Nutarimas neskundžiamas.
2.5. Dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso 180 straipsnyje
numatyto pažeidimo subjekto
Sprendžiant, kas gali būti konkretaus administracinio teisės pažeidimo subjektu,
būtina analizuoti teisės normą, numatančią atsakomybę už atitinkamą
veiką, nes būtent joje dažniausiai atskleidžiami pažeidimo subjekto specialieji
požymiai. Administracinio teisės pažeidimo kodekso 180 straipsnio („Alkoholinių
gėrimų nupirkimas ar kitoks perdavimas nepilnamečiui, nepilnamečio
nugirdymas“) normoje įvardinti veiksmai gali būti atlikti tik pilnamečio, t. y. 18
metų sulaukusio asmens.
Administracinė byla Nr. N62-475/2010
Procesinio sprendimo kategorija 48.4

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. gegužės 14 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Romos Sabinos Alimienės ir Ričardo
Piličiausko (kolegijos pirmininkas),
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rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Utenos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato apeliacinį skundą
dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 2 d. nutarimo M. S.
administracinio teisės pažeidimo byloje.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos
komisariato (toliau – ir Institucija) įgaliota pareigūnė 2009 m. vasario 18 d.
surašė M. S. administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, jog šis
2009 m. vasario 13 d., apie 20.00 val., Suvieko kaime, savo namuose, gėrė
sidrą (1,5 l talpos butelis) kartu su nepilnamete I. C. (1992 m. gimimo), taip
padarydamas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso
(toliau – ir ATPK) 180 straipsnyje numatytą administracinį teisės pažeidimą.
Zarasų rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės
pažeidimo bylos medžiagą, 2009 m. kovo 2 d. nutarimu administracinio teisės
pažeidimo bylą, iškeltą M. S. pagal ATPK 180 straipsnį, nutraukė konstatavęs,
jog pastarojo veiksmuose nėra pažeidimo sudėties. Teismas nurodė, kad
administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 180 straipsnį gali būti patrauktas
tik pilnametis asmuo, o M. S. tokiu nėra (1992 m. gimimo).
II.
Nesutikdamas su Zarasų rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 2 d.
nutarimu, Institucija pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo nutarimą
panaikinti ir bylą grąžinti nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad apylinkės teismas
nenurodė jokio teisės akto, kuriame būtų įtvirtinta, kad pagal ATPK 180
straipsnį atsakomybėn būtų traukiamas tik pilnametis. Pažymi, jog pagal ATPK
12 straipsnio nuostatas administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys,
kuriems iki administracinio teisės pažeidimo padarymo sukako šešiolika metų,
o M. S. teisės pažeidimo padarymo dieną jau buvo suėję 16 metų.
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Teisėjų kolegija
konstatuoja:

III.

Apeliacinis skundas atmestinas.
Būtinas ir pakankamas pagrindas administracinei atsakomybei pagal
ATPK kilti yra atitinkamoje normoje įtvirtintų sudėties požymių fizinio
asmens veikoje nustatymas. Realiai egzistuojantis veiksmas tik tada bus
traktuojamas kaip pažeidimas, kai jame bus konstatuoti visi normoje išvardyti
sudėties požymiai, nesant nors vieno, nebus ir nusižengimo apskritai.
Atitinkamai ATPK 250 straipsnio 1 punktas įtvirtina, jog administracinio
teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti
nutraukta, kai nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties.
Nagrinėjamu bylos aspektu pasakytina, jog sudėties požymius įprasta
skirstyti į keturias grupes (elementus): objektą, objektyviąją pusę, subjektą,
subjektyviąją pusę. Šiuo atveju keliamas ginčas dėl ATPK 180 straipsnyje
įtvirtinto pažeidimo subjekto.
Byloje nustatyta, ir ginčo dėl to nėra, jog M. S. nagrinėjamo pažeidimo
padarymo metu buvo 16 metų. ATPK 12 straipsnis numato, jog administracinėn
atsakomybėn traukiami asmenys, kuriems iki administracinio teisės pažeidimo
padarymo sukako šešiolika metų. Šioje nuostatoje įtvirtintas bendrasis ir vienas
svarbiausių pažeidimo subjektų požymių – amžius, tačiau kiekvienu atveju
sprendžiant, kas gali būti konkretaus administracinio teisės pažeidimo subjektu,
būtina žiūrėti pačią teisės normą, numatančią atsakomybę už konkrečią veiką,
nes būtent čia dažniausiai atskleidžiami subjekto specialieji požymiai.
Apeliantas nurodo, jog apylinkės teismas nenurodė jokio teisės akto,
kuriame būtų įtvirtinta, kad pagal ATPK 180 straipsnį atsakomybėn būtų
traukiamas tik pilnametis, tačiau pažymėtina, kad pažeidimo subjekto požymiai
šiuo atveju seka iš pačios normos dispozicijos. ATPK 180 straipsnis numato, jog
administracinę atsakomybę užtraukia alkoholinių gėrimų nupirkimas ar kitoks
perdavimas nepilnamečiui, taip pat nepilnamečio nugirdymas. Analizuojant
minėtą normą matyti, jog joje įtvirtinti alternatyvūs atsakomybę užtraukiantys
veiksmai, tačiau akcentuojamas būtent alkoholinių gėrimų nupirkimas ar
kitoks perdavimas nepilnamečiui. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 4
dalies 3 punktas draudžia Lietuvos Respublikoje parduoti alkoholinius gėrimus
asmenims, jaunesniems kaip 18 metų. Taigi matyti, jog alkoholinius gėrimus
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nupirkti gali tik pilnametis (Civilinio kodekso 2.5 str.), todėl atitinkamai ir kiti,
ATPK 180 straipsnio normoje įvardinti, veiksmai gali būti atlikti tik pilnamečio.
Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog tokį aiškinimą patvirtina
ir paties įstatymo leidėjo pozicija, kuri matyti iš nuo 1992 m. buvusių
šio straipsnio pakeitimų (nepaisant normos turinio kitimo, pažeidimo
subjektas visada išlikdavo pilnametis, t. y. iki 2000 m. minėta norma įtvirtino
atsakomybę nepilnamečio tėvams arba kitiems asmenims nugirdžius
nepilnametį, nuo 2000 m. minėta norma kiek patobulinta nurodant, jog
baudžiami tėvai arba kiti asmenys) bei pakeitimų, kuriais ATPK 180
straipsnis išdėstytas nagrinėjamu šioje byloje turiniu, lydinčiųjų dokumentų
(pvz., 2001 m. lapkričio 26 d. komiteto išvada Nr. IXP-1099(2).
Taigi, atsižvelgiant į tai, kas nustatyta, darytina išvada, jog pirmosios
instancijos teismas tinkamai aiškino ATPK 180 straipsnį ir priėmė teisingą
procesinį sprendimą, kurio naikinti Institucijos apeliaciniame skunde
nurodytais argumentais pagrindų nėra.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu,
nutaria:
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono
policijos komisariato apeliacinį skundą atmesti.
Zarasų rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 2 d. nutarimą palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
3.1. Dėl užsieniečių teisinės padėties
3.1.1. Dėl užsieniečio, neteisėtai atvykusio į Lietuvos Respubliką,
sulaikymo teisėtumo, kai jis yra pateikęs prašymą suteikti prieglobstį
Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 113 straipsnio
2 punktas nustato, kad užsienietis gali būti sulaikytas, kai neteisėtai atvyko į
Lietuvos Respubliką ar neteisėtai joje yra, išskyrus kai jis yra pateikęs prašymą
suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje. Prieglobsčio prašytojas – tai
užsienietis, kuris įstatymų nustatyta tvarka pateikė prašymą suteikti prieglobstį
ir dėl kurio dar nėra priimtas galutinis sprendimas (Lietuvos Respublikos
įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 2 str. 20 d.). Taigi prieglobsčio
prašytojo statuso pabaiga siejama su galutiniu sprendimu dėl prašymo
suteikti prieglobstį priėmimu. Užsieniečių teisinės padėties įstatymas nesieja
prieglobsčio prašytojo teisinio statuso praradimo su sprendimo, kad už prašymo
suteikti prieglobstį nagrinėjimą yra atsakinga kita Europos Sąjungos valstybė
narė, priėmimu. Sprendimas suteikti pabėgėlio statusą ar papildomą apsaugą
gali būti priimamas tik atlikus tyrimą, kurio tikslas – nustatyti, ar prieglobsčio
prašytojui turi būti suteiktas pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga
ir ar nėra priežasčių, dėl kurių pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga
nesuteikiama (Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 2
str. 19 d., 80, 86, 87 str.). Atsižvelgus į tai, sprendimas nenagrinėti prašymo dėl
prieglobsčio suteikimo iš esmės dėl už minėto prašymo nagrinėjimą atsakingos
valstybės narės nustatymo, negali būti vertinamas kaip galutinis sprendimas
Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 2 straipsnio
20 dalies prasme. Taigi dėl minėtos priežasties priėmus sprendimą atsisakyti
nagrinėti prieglobsčio prašymą, užsienietis nepraranda prieglobsčio prašytojo
teisinio statuso, todėl nėra ir pagrindo jį sulaikyti, remiantis Lietuvos Respublikos
įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 113 straipsnio 2 punkto nuostatomis.
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Administracinė byla Nr. N63-4397/2010
Procesinio sprendimo kategorija 3.5

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. kovo 30 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio, Romos Sabinos Alimienės (pranešėja) ir Ričardo
Piličiausko (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Ilonai Kovger,
dalyvaujant užsieniečio atstovui advokatei M. Š.,
apelianto atstovui Aleksandrui Kislovui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo Valstybės sienos
apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Užsieniečių registracijos centro apeliacinį skundą dėl Švenčionių rajono
apylinkės teismo 2010 m. kovo 1 d. sprendimo Y. M. administracinėje byloje.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas užsienietis Y. M. prašė teismą panaikinti 2009 m. gruodžio
31 d. Pasvalio rajono apylinkės teismo sprendimą, kuriuo jis sulaikytas
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre (toliau – ir Užsieniečių
registracijos centras) trims mėnesiams, nes išnyko sulaikymo pagrindas.
Paaiškino, jog šiuo metu Lietuvos Respublikoje jis yra teisėtai, jam
2010 m. vasario 10 d. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas) sprendimu
Nr. (15/6-14)-15PR-24 suteiktas laikinas teritorinis prieglobstis Lietuvos
Respublikoje, išduotas užsieniečio registracijos pažymėjimas. Pareiškėjo
atstovė nurodė, kad užsieniečio tapatybė nustatyta Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka, jo buvimas Lietuvoje teisėtas.
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Užsieniečių registracijos centro atstovas prašė palikti teismo sprendimą
nepakeistą, nes šiuo metu nustatinėjama Europos Sąjungos valstybė narė,
atsakinga už pareiškėjo prašymo suteikti jam prieglobstį nagrinėjimą.
II.
Švenčionių rajono apylinkės teismas 2010 m. kovo 1 d. sprendimu
Pasvalio rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 31 d. sprendimą sulaikyti
(duomenys neskelbtini) pilietį Y. M., gimusį (duomenys neskelbtini), Užsieniečių
registracijos centre panaikino.
Konstatuota, jog iš pareiškėjo paaiškinimo ir bylos medžiagos, užsieniečio
asmens bylos matyti, kad užsienietis Y. M., gimęs (duomenys neskelbtini),
Pasvalio rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 31 d. sprendimu buvo
sulaikytas Užsieniečių registracijos centre trims mėnesiams tuo pagrindu, kad
į Lietuvos Respubliką jis atvyko ir joje yra neteisėtai. Nustatyta, kad šiuo metu
sulaikymo pagrindas išnykęs, nes 2010 m. vasario 10 d. Migracijos departamento
sprendimu Nr. (15/6-14)-15PR-24 minėtam (duomenys neskelbtini) piliečiui
suteiktas laikinas teritorinis prieglobstis Lietuvos Respublikoje, asmeniui
išduotas užsieniečio registracijos pažymėjimas, saugomas Užsieniečių
registracijos centre. Teismas nurodė, kad Migracijos departamentas dar nėra
priėmęs sprendimo išsiųsti šį užsienietį iš Lietuvos. Nustačius, kad išnyko
Pasvalio rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 31 d. sprendime nurodyti
užsieniečio sulaikymo pagrindai, duomenų, kad yra kitų sulaikymo pagrindų,
byloje negavus, sprendimas sulaikyti panaikintas. Nurodyta, jog pagal Lietuvos
Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 79 straipsnio 1 dalį
dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo sprendimą priima Migracijos
departamentas. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl
užsieniečių teisinės padėties“ 118 straipsnio 1 dalimi bei 2 dalies 3 punktu.
III.
Apeliaciniu skundu Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centras prašo
pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir pratęsti užsieniečio
sulaikymo terminą Užsieniečių registracijos centre iki 2010 m. gegužės 1 d.
Apeliantas teigia, kad teismo sprendimas nepagrįstas, neatitinka Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo formuojamos teisminės praktikos.
Apeliantas nurodo, kad įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2
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straipsnio 20 dalis apibrėžia prieglobsčio prašytoją kaip užsienietį, kuris šio
įstatymo nustatyta tvarka pateikė prašymą suteikti prieglobstį ir dėl kurio
dar nėra priimtas galutinis sprendimas. Pažymima, kad užsieniečio atžvilgiu
priimtas sprendimas nenagrinėti prašymo dėl prieglobsčio suteikimo šios
bylos kontekste vertintinas kaip galutinis sprendimas, tolesnių procedūrų,
skirtų nustatyti valstybę, atsakingą už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą,
atlikimas nelaikomas prieglobsčio prašymo nagrinėjimo dalimi (žr.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. N444-3316/2010). Apeliantas pažymi, kad
2010 m. vasario 10 d. Migracijos departamento sprendimas Nr.(15/6-14)15PR-24 nebuvo apskųstas bei įsigaliojo. Be to, byloje yra duomenų apie tai,
kad Migracijos departamentas 2010 m. vasario 20 d. kreipėsi į Estijos Dublino
reglamento įgyvendinimo padalinį dėl minėto užsieniečio perdavimo Estijos
Respublikai kaip atsakingai už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą. Apeliantas
paaiškina, jog užsieniečiui laikinas teritorinis prieglobstis suteikiamas iki jo
perdavimo ES valstybei narei, atsakingai už jo prašymo suteikti prieglobstį
nagrinėjimą. Užsieniečio asmens tapatybė bei pilietybė nėra nustatyti, o
Migracijos departamento išduotas užsieniečio registracijos pažymėjimas
nesuteikia a priori jam teisės laisvai judėti Lietuvos Respublikoje. Apeliantas
nurodo, kad užsieniečio asmens byloje yra duomenų apie tai, jog per Lietuvos
Respubliką užsienietis vyko tranzitu, jo tikslo valstybė buvo Vokietija.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas netenkintinas.
Byloje nustatyta, jog Pasvalio rajono apylinkės teismas 2009 m.
gruodžio 31 d. sprendimu Y. M. sulaikė 3 mėnesių laikotarpiui, apgyvendinant
jį Užsieniečių registracijos centre (b. l. 2). Gavęs užsieniečio prašymą dėl
prieglobsčio suteikimo, Migracijos departamentas 2010 m. vasario 10 d.
sprendimu Nr. (15/6-14)15PR-24 nusprendė nenagrinėti prašymo suteikti
prieglobstį iš esmės, o nustatyti valstybė narę, atsakingą už (duomenys
neskelbtini) piliečio Y. M. Lietuvoje pateikto prašymo dėl prieglobsčio
suteikimo nagrinėjimą. Minėtu sprendimu šiam užsieniečiui taip pat buvo
suteiktas laikinas teritorinis prieglobstis bei išduotas užsieniečio registracijos
pažymėjimas (b. l. 3). Migracijos departamentui priėmus šį sprendimą,
Y. M. pateikė prašymą panaikinti Pasvalio rajono apylinkės teismo
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2009 m. gruodžio 31 d. nutartį Švenčionių rajono apylinkės teismui (b. l. 1),
kurį pastarasis teismas 2010 m. kovo 1 d. sprendimu patenkino (b. l. 13, 14).
Kaip matyti iš apeliacinio skundo argumentų, savo nesutikimą su
pirmosios instancijos teismo sprendimu Užsieniečių registracijos centras
pirmiausia grindžia aplinkybe, jog teismas netinkamai taikė ir aiškino
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau
– ir įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“; Įstatymo) 113 straipsnio 2
punkte numatytą užsieniečio sulaikymo pagrindą.
Šiuo atžvilgiu akcentuotina, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos
20 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas asmens sulaikymo teisėtumo principas
reiškia, jog asmeniui neturi būti atimta laisvė kitaip, kaip tokiais pagrindais
ir pagal tokias procedūras, kokios nustatytos įstatyme. Asmens laisvė – viena
pagrindinių prigimtinių asmens teisių ir jos apribojimas galimas tik tuomet,
kai tai yra būtina ir neišvengiama, griežtai laikantis įstatymo reikalavimų
(Konstitucinio Teismo 1999 m. vasario 5 d. nutarimas). Pastaroji aplinkybė
lemia, jog minėta Įstatymo nuostata negali būti aiškinama ir taikoma
plečiamai.
Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 113 straipsnio 2 punktas
nustato, kad užsienietis gali būti sulaikytas, kai neteisėtai atvyko į Lietuvos
Respubliką ar neteisėtai joje yra, išskyrus kai jis yra pateikęs prašymą suteikti
prieglobstį Lietuvos Respublikoje.
Šios nuostatos atžvilgiu pirmiausia pažymėtina, jog, vadovaujantis
įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 23 straipsnio 1 dalimi, užsieniečio
buvimas Lietuvos Respublikoje laikomas neteisėtu, jeigu jis, be kita ko, Lietuvos
Respublikoje yra be galiojančio kelionės dokumento, išskyrus prieglobsčio
prašytojus (7 p.), ar (ir) yra neteisėtai atvykęs į Lietuvos Respubliką (8 p.).
Užsieniečio atvykimas į Lietuvos Respubliką laikomas neteisėtu ir tuomet, jeigu
užsienietis atvyksta į Lietuvos Respubliką be galiojančio kelionės dokumento
ir atitinkamo dokumento, suteikiančio teisę atvykti į Lietuvos Respubliką
(įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 10 str. 4 p.).
Aplinkybės, jog Y. M. nagrinėjamu atveju neturėjo galiojančio kelionės
dokumento ir į Lietuvos Respubliką atvyko neteisėtai, nėra ginčijamos, tačiau
byloje yra duomenų, kad užsienietis buvo pateikęs prašymą dėl prieglobsčio
suteikimo, kurį Migracijos departamentas atsisakė nagrinėti iš esmės, nustatęs,
kad (duomenys neskelbtini) pilietis į Lietuvos Respubliką atvyko iš Estijos
Respublikos, kuri, vadovaujantis Tarybos 2003 m. vasario 18 d. reglamento
(EB) Nr. 343/2003 nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies
piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą,
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nustatymo kriterijus ir mechanizmus (toliau – ir Reglamentas Nr. 343/2003)
10 straipsnio 1 dalimi, yra atsakinga už šio užsieniečio prašymo dėl
prieglobsčio suteikimo, nagrinėjimą.
Prieglobsčio prašytojas – užsienietis, kuris įstatymo „Dėl užsieniečių
teisinės padėties“ nustatyta tvarka pateikė prašymą suteikti prieglobstį ir
dėl kurio dar nėra priimtas galutinis sprendimas (įstatymo „Dėl užsieniečio
teisinės padėties“ 2 str. 20 d.). Analogiška prieglobsčio prašytojo sąvoka yra
pateikiama ir Reglamento Nr. 343/2003 2 straipsnio d punkte. Atsižvelgiant
į Užsieniečių registracijos centro apeliaciniame skunde pateikiamus
argumentus, bei į tai, kad užsienietis, kaip matyti iš paminėtų nuostatų,
netenka prieglobsčio prašytojo teisinio statuso, kai yra priimamas galutinis
sprendimas dėl prašymo suteikti prieglobstį, nagrinėjamoje byloje būtina
nustatyti, ar minėtas Migracijos departamento sprendimas laikytinas
galutiniu sprendimu įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2 straipsnio
20 dalies prasme.
Įstatymo „Dėl užsieniečio teisinės padėties“ 72 straipsnio 1 dalis
numato, kad Migracijos departamentas, išnagrinėjęs jam pateiktus
dokumentus bei įrodymus, per 48 valandas nuo prašymo suteikti prieglobstį
pateikimo momento priima sprendimą dėl valstybės, atsakingos už prašymo
suteikti prieglobstį nagrinėjimą, nustatymo. Šio Įstatymo 73 straipsnio 2
dalis numato, jog priėmus sprendimą, kad už prašymo suteikti prieglobstį
nagrinėjimą yra atsakinga Europos Sąjungos valstybė narė, prieglobsčio
prašytojo prašymas suteikti prieglobstį iš esmės nenagrinėjamas, prieglobsčio
prašytojui suteikiamas laikinas teritorinis prieglobstis, šio Įstatymo
78 straipsnyje nustatytu atveju išduodamas užsieniečio registracijos
pažymėjimas ir pagal šio Įstatymo 79 straipsnio nuostatas jis apgyvendinamas
Lietuvos Respublikoje laikino teritorinio prieglobsčio suteikimo laikotarpiu.
Tokiam prieglobsčio prašytojui laikinas teritorinis prieglobstis suteikiamas
iki jo perdavimo Europos Sąjungos valstybei narei, atsakingai už jo prašymo
suteikti prieglobstį nagrinėjimą.
Analizuojant paminėtas nuostatas lingvistiniu teisės aiškinimo metodu,
pastebėtina, jog jose yra vartojama sąvoka „prieglobsčio prašytojas“, kuri,
kaip jau minėta, yra apibrėžiama to paties Įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje.
Ši aplinkybė, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu,
laikantis prielaidos, jog įstatymų leidėjas teisės akte nevartoja bereikalingų
žodžių bei dviprasmybių, leidžia daryti išvada, jog aptariamas įstatymas
nesieja prieglobsčio prašytojo teisinio statuso praradimo su sprendimo,
kad už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą yra atsakinga kita Europos
180

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

Sąjungos valstybė narė, priėmimu. Šią išvadą patvirtina ir aplinkybė, jog
įstatymų leidėjas, tais atvejais, kai yra priimamas sprendimas, kad už
prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą yra atsakinga Europos Sąjungos
valstybė narė, užsieniečiui privalo būti išduodamas užsieniečio registracijos
pažymėjimas (įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės paskirties“ 73 str. 2 d.), kurio
paskirtis, be kita ko, ir yra patvirtinti prieglobsčio prašytojo statusą (įstatymo
„Dėl užsieniečių teisinės paskirties“ 2 str. 30 d.).
Pastebėtina ir tai, jog prašymu suteikti prieglobstį yra siekiama įgyti
pabėgėlio statusą ar papildomą apsaugą (įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės
padėties“ 65, 66 ir 67 str. 1 d.), o toks sprendimas gali būti priimamas tik
atlikus tyrimą, kurio tikslas – nustatyti, ar prieglobsčio prašytojui turi būti
suteiktas pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga ir ar nėra priežasčių,
dėl kurių pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga nesuteikiama
(įstatymo „Dėl užsieniečių teisinio statuso“ 2 str. 19 d., 80, 86, 87 str.). Šiuo
aspektu pabrėžtina, jog valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo
nagrinėjimą, nustatymo procedūros ir priimti sprendimai Reglamento
2 straipsnio e punkte expressis verbis yra įvardinti ne kaip prieglobsčio
prašymo nagrinėjimas. Todėl pastaroji aplinkybė, atsižvelgiant į tai, jog tiek
nacionalinės, tiek Europos Sąjungos teisės nuostatos, taikytinos nagrinėjamoje
byloje, prieglobsčio prašytojo statuso pabaigą sieja su galutiniu sprendimu dėl
prašymo suteikti prieglobstį priėmimu, leidžia daryti išvadą, jog sprendimai
dėl už minėto prašymo nagrinėjimą atsakingos valstybės narės nustatymu,
neturi įtakos prieglobsčio prašytojo teisiniam statusui.
Esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog Y. M. atžvilgiu
priimtas sprendimas nenagrinėti prašymo dėl prieglobsčio suteikimo iš
esmės šios bylos kontekste negali būti vertinamas kaip galutinis sprendimas
įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2 straipsnio 20 dalies prasme. Tai
savo ruožtu leidžia konstatuoti, jog priėmus minėtą Migracijos departamento
sprendimą, užsienietis neprarado prieglobsčio prašytojo teisinio statuso,
todėl nėra pagrindo jo sulaikyti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
113 straipsnio 2 punkto pagrindu. Pažymėtina ir tai, jog byloje nepateikta
duomenų apie tai, kad yra pagrindas užsienietį sulaikyti kitais minėto
Įstatymo 113 straipsnyje numatytais pagrindais.
Pripažinus, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo užsienietį sulaikyti,
klausimas dėl įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 115 straipsnio 2
dalyje numatytos alternatyvios sulaikymui priemonės taikymo nenagrinėtinas
ir Užsieniečių registracijos centro apeliacinio skundo argumentai šioje dalyje
nevertintini.
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Paminėtina ir tai, jog Užsieniečių registracijos centro apeliaciniame
skunde nurodomoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje
administracinėje byloje Nr. A444-3316/2010 nustatytos faktinės aplinkybės
skiriasi nuo nustatytų šioje byloje – apelianto nurodytoje nutartyje
užsieniečio tapatybės bei pilietybės nebuvo įmanoma nustatyti, o nagrinėjamu
atveju, iš byloje esančių duomenų, tokiai išvadai daryti nėra pagrindo. Be
to, net ir pripažinus, jog minėtoje nutartyje suformuotos teisės aiškinimo
taisyklės buvo taikytos analogiškai nagrinėjamoje byloje susiklosčiusiai
situacijai, pastebėtina, kad teismų praktika nėra statiškas dalykas. Ji gali
būti vystoma, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, šį būtinumą
tinkamai motyvuojant (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas).
Tinkamai motyvuota teismų praktikos raida, kai ji nėra atsitiktinė, atitinka
teisinės valstybės imperatyvą (2009 m. kovo 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos
nutartis administracinėje byloje Nr. A143-67/2009; 2008 m. rugsėjo 4 d.
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A556-984/2008,
Administracinė jurisprudencija Nr. 6(16), 2008, p. 224–239).
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas
tinkamai aiškino ir taikė teisės aktų nuostatas, priėmė teisingą sprendimą,
todėl pagrindo naikinti ar keisti Švenčionių rajono apylinkės teismo
2010 m. kovo 1 d. sprendimą nėra.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centro apeliacinį skundą atmesti.
Švenčionių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 1 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

182

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

3.2. Dėl mokesčių teisinių santykių
3.2.1. Dėl mokesčių administratoriaus buveinėje atliekamo mokestinio
patikrinimo trukmės
Atliekant mokestinį patikrinimą mokesčių administratoriaus buveinėje, Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 119 straipsnio 6 dalis mokesčių
administratoriui suteikia diskrecijos teisę pasirinkti mokestinio patikrinimo
trukmę, atsižvelgiant į imperatyvaus pobūdžio sąlygą – būtinybę užtikrinti, kad
mokestinis patikrinimas būtų atliktas per objektyviai įmanomą kuo trumpesnį
laikotarpį. Tokia sąlyga iš esmės reiškia, kad mokesčių administratoriaus teisė
pasirinkti, ar pratęsti mokestinio patikrinimo trukmę nėra absoliuti, bet privalo
būti realizuojama atsižvelgiant į tokio patikrinimo trukmę sąlygojančius
objektyvius faktorius, t. y. objektyvią būtinybę (objektyvias priežastis) atlikti
tam tikrus patikrinimo veiksmus (pvz., išreikalauti papildomus dokumentus,
informaciją ir pan.). Teisinėje valstybėje negali susiklostyti tokia situacija,
kai mokestinis patikrinimas trunka neribotą laiką be pateisinamų priežasčių
mokesčių administratoriui nevykdant tiesiogiai mokesčių įstatymais jam
priskirtų funkcijų. Mokesčių administratoriui nesiimant jo kompetencijoje
esančių veiksmų, yra neproporcingai pažeidžiami mokesčio mokėtojo teisėti
lūkesčiai, jog mokestinis patikrinimas bus atliktas per objektyviai įmanomą
trumpiausią laiką. Atsižvelgiant į Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintas
mokesčių administratoriaus teises, net ir tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas
nevykdo savo pareigos bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi
mokestinio patikrinimo metu, mokesčių administratorius negali būti pasyvus, jis
nėra atleidžiamas nei nuo mokesčių administravimo įstatyme jam numatytos
mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo kontrolės funkcijos,
nei nuo pareigos ginti teisėtus valstybės interesus. Tik aktyvūs mokesčių
administratoriaus veiksmai gali užtikrinti mokestinio patikrinimo atlikimą per
objektyviai įmanomą trumpiausią laiką bei garantuoti mokesčio mokėtojo
teises.
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Administracinė byla Nr. A575–1633/2010
Procesinio sprendimo kategorija 9.9; 79.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. kovo 4 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus
Valančiaus (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovams Petrui Čapskiui, advokatui Simui
Bendoriui,
atsakovės atstovui Jonui Čebeliui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Lidiva“ apeliacinį
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 29
d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės
bendrovės „Lidiva“ skundą atsakovei Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių
inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Uždaroji akcinė bendrovė „Lidiva“ (toliau – ir UAB „Lidiva“) kreipėsi
į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašė panaikinti
Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Vilniaus
AVMI) 2008 m. spalio 23 d. pavedimą tikrinti Nr. 05-04-23-679.
Pareiškėjas savo poziciją argumentavo tuo, kad pavedime nurodytas
patikrinimas vykdomas nuo 2004 m. gruodžio 29 d., o tikrinamas laikotarpis
apima 1997–2002 metus, nors įmonė negali būti tikrinama už ilgesnį nei
5 metų laikotarpį, o išimtiniais atvejais – 10 metų laikotarpį. Jis pažymėjo,
kad pavedime numatytos tikrinimo apimtys neatitinka įstatymo nustatytų.
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Tikrinimas nėra vykdomas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
nutartis, kurios priėmimas buvo patikrinimo sustabdymo pagrindas, priimta
jau prieš keletą mėnesių, tačiau po jos priėmimo patikrinimas vėl nebuvo
atliekamas. Tikrinimas vyksta beveik 4 metus, todėl, UAB „Lidiva“ manymu,
tikrinimo terminai akivaizdžiai viršyti. Todėl atsakovė turėtų surašyti naują
pavedimą tikrinti, nurodydama teisėtas tikrinimo apimtis, o surašytas
pavedimas negali būti vykdomas, nes tiek tikrinimo terminai, tiek jo apimtis
prieštarauja įstatymo reikalavimams (b. l. 3, 4).
Teismo posėdžio metu UAB „Lidiva“ atstovas palaikė skunde išdėstytą
poziciją ir prašė pareiškėjo skundą tenkinti (b. l. 81–84).
Atsiliepime atsakovė Vilniaus AVMI teigia, kad susipažinusi su UAB
„Lidiva“ skundu dėl Vilniaus AVMI pavedimo tikrinti Nr. 05-04-23-679,
kuriuo mokestinio patikrinimo terminas pratęstas nuo 2008 m. spalio 23 d.
iki 2008 m. gruodžio 23 d., mano kad skundas yra nepagrįstas.
Atsakovė nurodo, kad 2004 m. gruodžio 2 d. Valstybinė mokesčių
inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) priėmė sprendimą Nr. 69539 pavesti atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą. Vilniaus
AVMI, vykdydama šį sprendimą, 2004 m. gruodžio 29 d. išrašė pavedimą
tikrinti Nr. 05-04-23-679 bei raštu Nr. (11-2-43-05)–5-36-157 informavo
P. Č. individualią įmonę apie pakartotinį patikrinimą ir paprašė 2005 m.
sausio 11 d. atvykti į Vilniaus AVMI bei pateikti visus 1997 m. sausio 1 d.
– 2002 m. rugsėjo 30 d. įmonės veiklos dokumentus, susijusius su mokesčių
apskaičiavimu, deklaravimu bei sumokėjimu. 2004 m. gruodžio 30 d. Vilniaus
AVMI gavo teismo pranešimą Nr. 2247 apie pareiškėjo skundą dėl VMI
sprendimo Nr. 69-539 ir 2005 m. sausio 13 d. sustabdė mokestinį patikrinimą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. birželio 13 d. nutartimi
pripažino VMI sprendimą Nr. 69-539 teisėtu ir pagrįstu. Atsižvelgiant į tai,
Vilniaus AVMI 2005 m. spalio 26 d. atnaujino pavedimą tikrinti Nr. 0504-23-679 ir informavo apie tai pareiškėją. 2005 m. lapkričio 14 d. gautas
pareiškėjo laiškas, kuriame nurodoma, kad teismas 2005 m. lapkričio 7 d.
panaikino nurodymą pateikti dokumentus bei nurodymą atvykti susipažinti
su pavedimu tikrinti, 2005 m. lapkričio 22 d. Vilniaus AVMI informavo
pareiškėją pakartotinai, be kita ko, nurodant, kad teismo sprendimas galioja
tik Vilniaus AVMI 2005 m. gegužės 20 d. raštui Nr. (11.3.2-06)-3-3-14157 bei
2005 m. gegužės 23 d. nurodymui Nr. 6-3-131. Pareiškėjo atstovas iki 2005
m. gruodžio 6 d. į Vilniaus AVMI neatvyko bei dokumentų nepateikė, todėl
2005 m. gruodžio 23 d. buvo duotas nurodymas Nr. 5-3-232 2006 m. sausio
18 d. atvykti į Vilniaus AVMI ir pasirašytinai susipažinti su pavedimu tikrinti
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bei pateikti tikrinimui dokumentus. Nurodymas išsiųstas 2005 m. gruodžio
28 d. Nr. (12.3.-10)-3-2-37669. 2006 m. vasario 6 d. Vilniaus AVMI pareiškėją
raštu Nr. (11.2)-46-3128 informavo apie pavedimo tikrinti Nr. 05-04-23-679
pratęsimą nuo 2006 m. vasario 1 d. iki 2006 m. kovo 31 d. 2006 m. balandžio
6 d. vėl pranešė (raštu Nr. (11.12)-46-8773) apie pavedimą tikrinti pratęsimą
nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2006 m. birželio 1 d. 2006 m. balandžio 26
d. pareiškėjo vadovas į Vilniaus AVMI atvyko, pasirašytinai susipažino su
pavedimu tikrinti Nr. 05-04-23-679 ir informavo, kad dokumentų neteiks.
Atsiliepime į skundą taip pat nurodoma, kad vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 154
straipsnio 4 dalies 5 punktu, 2004 m. gegužės 5 d. Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
įsakymu Nr. VA-87 patvirtintų Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų
įforminimo ir patvirtinimo taisyklių 46 punkto 2 dalimi, Vilniaus AVMI
pagrįstai ir teisėtai pradėjo pareiškėjo pakartotinį patikrinimą, išrašydama
pavedimą tikrinti Nr. 05-04-23-679, kurį sustabdė nuo 2005 m. sausio 13 d.,
sužinojusi apie skundo pateikimą teismui, bei pratęsė 2005 m. spalio 26 d.,
pasibaigus mokestiniams ginčams.
Atsakovė pažymi, kad pavedimas tikrinti Nr. 05-04-23-679 pratęstas nuo
2006 m. birželio 2 d. iki 2006 m. rugpjūčio 2 d., nes nebuvo gauti atsakymai
į paklausimus. Pareiškėjui nepateikiant atsakovės reikalaujamų dokumentų,
2006 m. gegužės 10 d. raštu Nr. (11.1)-46-11389 kreiptasi į Klaipėdos apskrities
valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – Klaipėdos AVMI), o 2006 m. gegužės
12 d. raštu Nr. (11.11)-46-11466 – į Alytaus apskrities valstybinę mokesčių
inspekciją (toliau – Alytaus AVMI). Atsakymas iš Alytaus AVMI gautas 2006
m. birželio 12 d., iš Klaipėdos AVMI – 2006 m. rugpjūčio 31 d. Kadangi iki
2006 m. birželio 2 d. (iki kada buvo pratęstas pavedimas tikrinti Nr. 05-0423-679) nebuvo gauti atsakymai iš nurodytų institucijų, minėtas pavedimas
buvo pratęstas. Pavedimas tikrinti Nr. 05-04-23-679 sustabdytas nuo 2006
m. rugpjūčio 3 d. iki 2008 m. spalio 23 d., nes buvo gautas ir nagrinėjamas
teismuose pareiškėjo skundas dėl pavedimo tikrinti Nr. 05-04-23-679.
Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas palaikė atsiliepime išdėstytą
poziciją ir prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 29 d.
sprendimu UAB „Lidiva“ skundą atmetė.
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Teismas nustatė, kad pareiškėjas iš esmės nesutinka su mokesčių
administratoriaus veiksmu – pratęsti bendrovės mokestinį patikrinimą nuo
2008 m. spalio 23 d. iki 2008 m. gruodžio 23 d. Atsižvelgiant į tai, teisėjų
kolegija pažymėjo, kad šios bylos nagrinėjimo dalykas yra mokestinio
patikrinimo pratęsimo teisėtumas ir pagrįstumas.
Teismas pažymėjo, kad iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjo
mokestinis patikrinimas atliekamas mokesčių administratoriaus buveinėje.
Pagal MAĮ 119 straipsnio 6 dalį, mokesčių administratoriaus buveinėje
atliekamo mokestinio patikrinimo trukmė nėra ribojama, tačiau mokesčių
administratorius privalo jį atlikti per objektyviai įmanomą kuo trumpesnį
laikotarpį. Analogiškas reglamentavimas įtvirtintas ir VMI viršininko 2004
m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. VA-87 patvirtintų Mokestinių patikrinimų
atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių 40 punkte. Šių
taisyklių 37 punkte nustatyta, kad tais atvejais, kai mokestinis patikrinimas
yra pratęsiamas ir (arba) sustabdomas, pavedime tikrinti turi būti nurodomos
mokestinio patikrinimo pratęsimo (sustabdymo) priežastys bei terminas ir
apie tai pasirašytinai informuojamas mokėtojas. Iš byloje esančio pavedimo
tikrinti Nr. 05-04-23-679 pratęsimo bei informacinio rašto apie anksčiau
minėto pavedimo tikrinti pratęsimą konstatuotina, kad šios teisės normos
reikalavimai buvo įvykdyti.
Teisėjų kolegija pabrėžė, kad teismo 2006 m. rugsėjo 29 d. sprendimu
pripažintas teisėtu 2006 m. kovo 31 d. sprendimas, kuris buvo įrašytas į
skundžiamą pavedimą tikrinti, pratęsti pareiškėjo mokestinį patikrinimą
(žr. administracinė byla Nr. I-3331-484/2006). Dėl mokestinio patikrinimo
terminų (iki 2006 m. rugpjūčio 2 d.) taip pat buvo pasisakyta Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 29 d. sprendime bei
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2007 m.
balandžio 6 d. nutartyje (žr. administracinė byla Nr. I-3331-484/2006),
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 13 d. sprendime
bei LVAT 2007 m. birželio 4 d. nutartyje (žr. administracinė byla Nr. I-3782662/2006). Dėl pavedimo tikrinti Nr. 05-04-23-679 išrašymo teisėtumo
teismas pasisakė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio
28 d. sprendime (žr. administracinė byla Nr. I-2232-142/2007) bei LVAT 2008
m. balandžio 18 d. nutartyje (žr. administracinė byla Nr. A-438-710/2008).
Teismas nustatė, kad pavedimas tikrinti Nr. 05-04-23-679 buvo
sustabdytas nuo 2006 m. rugpjūčio 3 d. iki 2008 m. spalio 23 d., nes buvo
gautas ir nagrinėjamas teismuose pareiškėjo skundas dėl pavedimo tikrinti
Nr. 05-04-23-679.
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Pirmosios instancijos teismas taip pat rėmėsi LVAT 2007 m. birželio
4 d. nutartimi (žr. administracinė byla Nr. A14–564/07), kurioje nurodoma,
kad remiantis VMI viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. VA-87
patvirtintų Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir
patvirtinimo taisyklių 40 punktu, mokesčių administratoriaus buveinėje
atliekamo mokestinio patikrinimo trukmė nėra ribojama. Mokesčių
administratorius privalo užtikrinti, kad mokesčių administratoriaus
buveinėje bei pas mokėtoją vykdomas mokestinis patikrinimas, būtų atliktas
per objektyviai įmanomą kuo trumpesnį laikotarpį. Rekomenduotini
mokestinio patikrinimo atlikimo terminai pateikiami taisyklių priede.
Taisyklių priede pateiktų mokestinių patikrinimų atlikimo terminas
apskaičiuotas vienam patikrinimus atliekančiam mokesčių administratoriaus
pareigūnui ir gali keistis atsižvelgiant į patikrinimo apimtį, mokėtojo turimus
struktūrinius padalinius, mokėtojo tvarkomos buhalterinės apskaitos būklę,
bendradarbiavimą su mokesčių administratoriumi, nustatytų pažeidimų
pobūdį ir kitas aplinkybes galinčias lemti mokestinio patikrinimo trukmę.
Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas
nusprendė, kad nagrinėjamu atveju Vilniaus apskrities mokesčių inspekcijos
sprendimas pratęsti mokestinio patikrinimo terminą atitinka šios institucijos
veiklos uždavinius ir neprieštarauja mokestinius teisinius santykius
reglamentuojantiems įstatymams, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo
reikalavimo šį sprendimą panaikinti.
III.
Apeliaciniu skundu pareiškėjas UAB „Lidiva“ prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 29 d. sprendimą ir nauju
sprendimu pareiškėjo skundą patenkinti, atsakovo 2008 m. spalio 23 d.
pavedimą tikrinti Nr. 05-04-23-679 panaikinti.
Savo apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
1) Vilniaus apygardos administracinis teismas, atmesdamas skundą
sprendime nurodytais motyvais, neargumentavo sprendimo, nes skundas
teismui paremtas visiškai kitais argumentais ir teisės normomis, ginčo
objektas yra kitas, nei nurodo teismas, teismas tinkamai neišnagrinėjo
skundo, dėl skundo argumentų nepasisakė.
2) Pavedime nurodytas patikrinimas vykdomas nuo 2004 m. gruodžio
29 d., per šį laiką jis ne kartą buvo stabdomas ir vėl atnaujinamas, todėl
svarbu nustatyti, ar iš tiesų pavedimo sustabdymo laikotarpiu vyko teisminiai
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ginčai ir dėl ko jie vyko. Paskutinis pavedimas tikrinti sustabdytas nuo 2006
m. rugpjūčio 3 d. iki 2008 m. spalio 23 d. dėl teisminių ginčų, tačiau paskutinė
teismo nutartis dėl mokestinių ginčų buvo priimta 2008 m. balandžio 18 d.
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje
Nr. A438-710/2008), vadinasi daugiau kaip pusė metų jokių teisminių ginčų
nevyko, nesant jokio pagrindo sustabdyti pavedimo vykdymą, tikrinimo
veiksmai nebuvo atliekami. Taip buvo vilkinamas pavedimo atlikimas.
Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr.
I-3331-3/2006 nustatė, kad tais atvejais, kai teismas netaiko užtikrinimo
priemonių, patikrinimas turi būti vykdomas, taigi mokesčių administratorius
patikrinimą sustabdė savo iniciatyva. Be teisėto ir pagrįsto pagrindo
patikrinimo trukmė viršijama 5 metus. Pareiškėjas teigia, kad bylinėjimasis
buvo lemtas ne mokesčių mokėtojo nesąžiningumo, o neteisėtų mokesčio
administratoriaus veiksmų.
3) Nepagristos yra tikrinimo apimtys, nes patikrinimas atliekamas už
didesnį laikotarpį, nei MAĮ nustatytas maksimalus 10 m. laikotarpis. Dėl šio
argumento pirmosios instancijos teismas iš viso nepasisakė.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus apskrities valstybinė
mokesčių inspekcija prašo jį atmesti, atsiliepimą grindžia pirmosios
instancijos teismui išdėstytais motyvais bei argumentais, papildomai nurodo,
kad pavedimas tikrinti Nr. 05-04-23-679 sustabdytas nuo 2006 m. rugpjūčio
3 d. iki 2008 m. spalio 23 d., nes buvo gautas ir nagrinėjamas teismuose
pareiškėjo skundas dėl pavedimo tikrinti Nr. 05-04-23-679. Be kita ko, MAĮ
68 str. nustatyta, jog mokesčių mokėtojas ar mokesčių administratorius
mokestį apskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius
praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada
pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 d., tačiau
vadovaujantis MAĮ 68 straipsnio 2 dalimi, ši nuostata nėra taikoma mokesčių
administratoriui atliekant pakartotinį mokesčių mokėtojo patikrinimą.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Byloje yra kilęs ginčas dėl 2008 m. spalio 23 d. Vilniaus apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos pavedimo tikrinti Nr. 05-04-23-679, kuriuo
pratęstas 2004 m. gruodžio 29 d. pavedimas tikrinti nuo 2008 m. spalio 23
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d. iki 2008 m. gruodžio 23 d. Pavedimas tikrinti Nr. 05-04-23-679 buvo
sustabdytas nuo 2006 m. rugpjūčio 3 d. iki 2008 m. spalio 23 d. dėl teisminių
ginčų (b. l. 26, 27). Pareiškėjas UAB „Lidiva“ nesutinka su mokestinio
tikrinimo terminais ir apimtimi.
Teisėjų kolegija pabrėžia, kad šioje byloje yra sprendžiamas tik
procesinis klausimas – pakartotinio mokestinio patikrinimo pratęsimas, todėl
teisės normos, reglamentuojančios mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo
senatį (Mokesčių administravimo įstatymo 68 str.), šiame ginčo etape nėra
aktualios, jomis gali būti remiamasi užbaigus mokestinį patikrinimą ir
apskaičiavus mokėtiną mokestį bei su juo susijusias sumas.
Mokestinio patikrinimo esmė yra atskleista Mokesčių administravimo
įstatymo 2 straipsnio 21 punkte. Jame nurodoma, kad mokestinis
patikrinimas – tai mokesčių administratoriaus atliekamas mokesčių
mokėtojo patikrinimas siekiant kontroliuoti, kaip mokesčių mokėtojas vykdo
mokesčių įstatymų reikalavimus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo,
sumokėjimo, o įstatymų numatytais atvejais – ir kitose srityse. Pakartotinis
mokesčių patikrinimas, kai tikrinamas tas pats mokesčių mokėtojas dėl to
paties mokesčio už tą patį mokestinį laikotarpį, jei buvo priimtas atitinkamas
mokesčių administratoriaus sprendimas, pagal kurį mokesčių mokėtojui
naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo
susijusios sumos, arba patikrinimo rezultatai buvo patvirtinti patikrinimo
pažyma, gali būti atliekamas tik teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
Mokesčių administravimo įstatymo 154 straipsnio 4 dalies 5 punktas
numato, kad centrinis mokesčių administratorius gali pavesti atlikti pakartotinį
patikrinimą ir priimti naują sprendimą. Iš bylos aplinkybių matyti, kad 2004
m. gruodžio 2 d. Valstybinė mokesčių inspekcija prie finansų ministerijos
priėmė sprendimą Nr. 69-539 pavesti atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti
naują sprendimą (žr. administracinė byla Nr. I-361-20/2005, b. l. 9). Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. birželio 13 d. nutartimi pripažino
šį Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos sprendimą
teisėtu ir pagrįstu (žr. administracinė bylos Nr. I-361-20/2005, b. l. 69). Vilniaus
apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, vykdydama šį sprendimą, 2004 m.
gruodžio 29 d. išrašė pavedimą tikrinti Nr. 05-04-23-679, kuris ne kartą buvo
pratęstas (b. l. 27–30). Vilniaus apygardos administracinio teismo ir Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo sprendimai, turintys prejudicinę galią šioje
byloje, patvirtina, jog ankstesni mokesčių administratoriaus sprendimai pratęsti
pakartotinį mokestinį patikrinimą, buvo teisėti ir pagrįsti (žr. administracines
bylas Nr. A14–564/07, A14–365/07, A438-710/2008).
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Mokestinio patikrinimo, atliekamo mokesčių administratoriaus
buveinėje trukmė, pagal Mokesčių administravimo įstatymo 119 straipsnio
6 dalį ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. VA-87
patvirtintų Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir
patvirtinimo taisyklių 40 punktą, nėra ribojama. Mokesčių administratoriui
suteikiama diskrecijos teisė pasirinkti mokestinio patikrinimo trukmę,
atsižvelgiant į vienintelę imperatyvaus pobūdžio sąlygą – būtinybę užtikrinti,
kad mokestinis patikrinimas būtų atliktas per objektyviai įmanomą kuo
trumpesnį laikotarpį. Teisėjų kolegija pažymi, jog tokia sąlyga iš esmės reiškia
tai, kad mokesčių administratoriaus teisė pasirinkti, ar pratęsti mokestinio
patikrinimo trukmę nėra absoliuti, bet privalo būti realizuojama atsižvelgiant
į objektyvius faktorius, t. y. objektyvią būtinybę (objektyvias priežastis) atlikti
tam tikrus patikrinimo veiksmus (pvz., išreikalauti papildomus dokumentus,
informaciją ir pan.) (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009
m. balandžio 27 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A438-547/2009).
Nagrinėjamoje byloje pateikti duomenys rodo, kad mokestinis patikrinimas
buvo stabdomas ir pratęsiamas dėl objektyvių faktorių (mokestinių ginčų;
kreipimosi į kitus mokesčių administratorius dėl informacijos suteikimo,
pareiškėjo, kaip tikrinamo asmens, nebendradarbiavimo su mokesčių
administratoriumi; nepateikimo patikrinimui reikalingų dokumentų,
nereagavimo į kvietimus atvykti pas mokesčių administratorių).
Minėtų Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir
patvirtinimo taisyklių 36 punkte numatyta, jog išnykus aplinkybėms, dėl
kurių mokestinis patikrinimas buvo sustabdytas (pvz., gavus atsakymus iš
atitinkamų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių įstaigų ir institucijų),
mokestinis patikrinimas turi būti nedelsiant atnaujintas ir užbaigtas.
Pareiškėjas teigia, kad ginčijamas pavedimas tikrinti paskutinį kartą buvo
sustabdytas nuo 2006 m. rugpjūčio 3 d. iki 2008 m. spalio 23 d., nes vyko
teisminiai ginčai, tačiau paskutinė teismo nutartis dėl mokestinių ginčų buvo
priimta 2008 m. balandžio 18 d. (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A438-710/2008), o mokestinis
patikrinimas atnaujintas tik 2008 m. spalio 23 d. Atsakovė teismo posėdyje
teigė, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas gautas
rugpjūčio mėnesį, kai dauguma darbuotojų atostogauja, ir dėl šios priežasties
patikrinimo atnaujinimas buvo išrašytas keletą mėnesių vėliau (b. l. 82). Iš to
seka, kad teisminiai ginčai tarp UAB „Lidiva“ ir mokesčių administratoriaus
baigėsi 2008 m. balandžio 18 d., tačiau mokestinis patikrinimas buvo
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atnaujintas tik 2008 m. spalio 23 d. Remdamasi prieš tai išdėstytomis
aplinkybėmis, teisėjų kolegija vertina, kad šis mokesčių administratoriaus
uždelsimas atnaujinti sustabdytą pakartotinį mokestinį patikrinimą nėra
pakankamas pagrindas panaikinti 2008 m. spalio 23 d. pavedimą tikrinti,
tačiau sutinka su pareiškėjo argumentais, kad mokesčių administratorius
nedėjo visų pastangų atlikti pakartotinį mokestinį patikrinimą per objektyviai
įmanomą kuo trumpesnį laikotarpį. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių
inspekcija 2010 m. sausio 13 d. raštu Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui informavo, kad nuo 2008 m. gruodžio 9 d. iki bus gauta teismo
nutartis pakartotinis mokestinis patikrinimas tebėra sustabdytas, jokie
mokesčių administravimo veiksmai nėra atliekami ir, atsižvelgiant į tai, kad
mokesčių mokėtojas UAB „Lidiva“ nėra pateikęs patikrinimui reikalingų
dokumentų, nėra žinoma šių dokumentų apimtis, mokesčių administratorius
negali nurodyti tikslios patikrinimo trukmės.
Teisėjų kolegija vertina, kad teisinėje valstybėje negali susiklostyti
tokia padėtis, kai mokestinis patikrinimas trunka neribotą laiką be
pateisinamų priežasčių mokesčių administratoriui nevykdant tiesiogiai
mokesčių įstatymuose jam numatytų funkcijų. Mokesčių administratoriui,
nesiimant jo diskrecijoje esančių veiksmų, yra neproporcingai pažeidžiami
mokesčio mokėtojo teisėti lūkesčiai, jog mokestinis patikrinimas bus
atliktas per objektyviai įmanomą trumpiausią laiką. Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo 33, 122, 124, 125 straipsniai nustato
mokesčių administratoriaus diskreciją mokestinio patikrinimo metu patekti
į mokesčio mokėtojo patalpas, paimti mokesčių mokėtojo apskaitos ar kitus
dokumentus, paimti mokesčių mokėtojui priklausančius daiktus, prekių
ar produkcijos mėginius ir pavyzdžius. Iš to seka, kad net ir tuo atveju, kai
mokesčių mokėtojas nevykdo savo pareigos bendradarbiauti su mokesčių
administratoriumi mokestinio patikrinimo metu, mokesčių administratoriui
išlieka galimybė įgyvendinti mokesčių įstatymuose jam numatytas teises bei
vykdyti pareigas, viešojo administravimo subjektas negali būti pasyvus, jis
nėra atleidžiamas nei nuo mokesčių administravimo įstatyme jam numatytos
mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo kontrolės funkcijos, nei
nuo pareigos ginti teisėtus valstybės interesus.
Atsižvelgdama į tai, kad mokestinis patikrinimas mokesčių
administratoriaus buveinėje negali trukti neribotą laiką (šioje byloje
mokestinis patikrinimas jau trunka net 5 metus) ir remdamasi protingumo,
sąžiningumo ir teisingumo principais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad tik
aktyvūs mokesčių administratoriaus veiksmai gali užtikrinti mokestinio
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patikrinimo atlikimą per objektyviai įmanomą trumpiausią laiką bei
garantuoti mokesčio mokėtojo konstitucines teises, todėl pirmosios
instancijos teismo sprendimas yra keistinas, nustatant dviejų mėnesių
terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pakartotiniam mokestiniam
patikrinimui užbaigti.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Lidiva“ apeliacinį skundą
tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 29 d.
sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:
„Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Lidiva“ skundą tenkinti iš
dalies.
Atsakovės Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2008 m.
spalio 23 d. pavedimą tikrinti Nr. 05-04-23-679 palikti galioti.
Įpareigoti Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją per
du mėnesius nuo šios nutarties įsiteisėjimo užbaigti uždarosios akcinės
bendrovės „Lidiva“, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), pakartotinį
mokestinį patikrinimą, pradėtą Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos 2004 m. gruodžio 29 d. pavedimu tikrinti Nr. 05-04-23-679“.
Nutartis neskundžiama.

3.2.2. Dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą, kai nustatoma,
jog prekių tiekimas (paslaugų teikimas) įvyko ne tarp PVM sąskaitoje
faktūroje nurodytų subjektų
Vien ta faktinė aplinkybė, jog realus apmokestinamas prekių tiekimas ir (ar)
paslaugų teikimas įvyko ne tarp pridėtinės vertės mokesčio sąskaitoje faktūroje
nurodytų ūkio subjektų, savaime dar nepaneigia pirkėjo (pridėtinės vertės
mokesčio mokėtojo) teisės į šio mokesčio atskaitą. Atsižvelgiant į fiskalinio
neutralumo, proporcingumo principus, tokiu atveju mokesčių administratorius,
siekdamas paneigti mokesčių mokėtojo teisę į pridėtinės vertės mokesčio
atskaitą, turi įrodyti asmens, pretenduojančio į pridėtinės vertės mokesčio
atskaitą, nesąžiningumą.
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Administracinė byla Nr. A556-610/2010
Procesinio sprendimo kategorija 9.3.5; 9.5

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. balandžio 6 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Anatolijaus Baranovo (kolegijos
pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Rasai Kubickienei,
vertėjaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui O. Š.,
atsakovo atstovui Igoriui Janavičiui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltenera“ apeliacinį
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 30 d.
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės
bendrovės ,,Baltenera“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam
asmeniui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų
panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Baltenera“ (toliau – ir pareiškėjas,
UAB ,,Baltenera“) skundu (b. l. 3−5) kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti
Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –
ir Mokestinių ginčų komisija) 2008 m. lapkričio 19 d. sprendimą Nr. S-260
(7-247/2008), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (toliau – ir VMI prie FM) 2008 m. rugsėjo 4 d. sprendimą
Nr. 69-159, Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir
194

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

Inspekcija) 2008 m. balandžio 11 d. sprendimą Nr. (6.5)-72 ir priimti naują
sprendimą – atleisti pareiškėją nuo papildomai apskaičiuotų mokesčių, šių
mokesčių delspinigių bei paskirtų baudų.
Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamuose sprendimuose pasisakant dėl
sandorių su UAB „Tinesta“ ir UAB „Sonateksas“ išvados yra nepagrįstos ir
grindžiamos prielaidomis bei spėjimais. Mokesčių mokėtojui keliama daug
nepagrįstų reikalavimų, kurių šis objektyviai negali įvykdyti, t. y. žinoti,
jog prekės pardavėjas, registruotas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir
PVM) mokėtoju, realiai parduodantis ir perduodantis prekę, nurodantis
savo banko sąskaitos numerį mokėjimui atlikti, kito mėnesio 25 d. pasielgs
neteisėtai ir nesumokės PVM mokesčio, kuris jam buvo sumokėtas
bankiniu pervedimu. Pareiškėjas įsitikino komercijos partnerių patikimumu
tikrinant minėtų įmonių viešus duomenis Juridinių asmenų registre, kur
pažymėta, jog sandorių metu UAB „Tinesta“ ir UAB „Sonateksas“ buvo
registruoti juridiniai asmenys, taip pat Valstybinės mokesčių inspekcijos
duomenų bazėse, kur pažymėta, jog sandorių metu UAB „Tinesta“ ir UAB
„Sonateksas“ buvo registruotos PVM mokesčio mokėtojais. Pareiškėjas
atliko veiksmus įsitikinti komercijos partnerių patikimumu ir tai atlikus
pagrįstai įtraukė PVM sąskaitas faktūras į apskaitą, būdamas tikras, jog
jose atvaizduoti duomenys yra teisingi. Pareiškėjas realiai gavo prekes, t. y.
realiai ūkinė pirkimo−pardavimo operacija įvyko. Pažymėjo, kad mokestinio
patikrinimo metu nenustatyta nei viena aplinkybė, kuri patvirtintų, kad
UAB „Tinesta“ ir UAB „Sonateksas“ būtent sandorių sudarymo dieną buvo
„fiktyvios“, įsteigtos neteisėtai veiklai vykdyti ar pan. Šios įmonės mokesčių
administratoriaus buvo patikrintos keletą metų po sandorių sudarymo,
patikrinimo metu nėra nustatyta, jog sandorių sudarymo momentu šios
įmonės veikė netesėtai. Mokesčių administratorius, turėdamas įstatymo
suteiktas teises bei galimybę, nepatikrino, kas banke atstovavo UAB „Tinesta“
ir UAB „Sonateksas“, kas paėmė pinigus, kokie asmenys turėjo įgaliojimus
valdyti šių bendrovių sąskaitas bei disponuoti piniginėmis lėšomis. Mokesčių
mokėtojas negali būti atsakingas už įmonės atstovo būsimus veiksmus, kurių
jis galimai neketino atlikti tuo metu, kai turėjo realių ūkinių – komercinių
santykių su mokesčių mokėtoju. Be to, nėra duomenų apie UAB „Tinesta“
ir UAB „Sonateksas“ neteisėtą veiklą būtent sandorių sudarymo momentu.
Taip pat visiškai nepagrįstai yra konstatuojama, kad ūkinė operacija realiai
neįvyko: iš mokestiniam tyrimui pateiktų dokumentų akivaizdžiai matyti,
jog nupirktos prekės buvo apskaitytos bendrovės buhalterinėje apskaitoje, jos
buvo įtrauktos į ilgalaikio turto registrus, buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas.
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Pažymėjo, kad nėra absoliučiai jokių pagrindų teigti, jog šių prekių mokesčių
mokėtojas realiai nebuvo įsigijęs. Už prekes buvo sumokėta per banką,
todėl teigti, kad jas tiekė ne sąskaitose nurodytos įmonės, nėra pagrindo.
Esant ūkinės operacijos turiniui bei formai, nėra pagrindo pripažinti PVM
sąskaitų faktūrų neturinčių juridinės galios. Pareiškėjas taip pat nesutinka
su patikrinimo akte apskaičiuotu pelno mokesčiu, dėl įsigytoms prekėms
skaičiuoto nusidėvėjimo bei fiksuotų veiklos sąnaudų. Pareiškėjo manymu,
įsigytų prekių įtraukimas į bendrovės buhalterinę apskaitą bei apskaitymas
kaip bendrovės turtas laikytinas įrodymu, jog prekės realiai buvo įgytos ir
naudojamos, todėl nėra pagrindo pripažinti sąskaitose faktūrose nurodytos
ūkinės operacijos realiai neįvykusia. Dėl baudos bei delspinigių nurodė, kad
delspinigiai negali būti apskaičiuoti daugiau kaip už 180 kalendorinių dienų
(Mokesčių administravimo įstatymo 96 str. 1 d. 2 p., 97 str. 2 d., 98 str. 2 d.).
Kaip matyti iš patikrinimo akto priedų, delspinigiai apskaičiuoti daugiau kaip
už 180 kalendorinių dienų, todėl patikrinimo aktas negali būti tvirtinamas.
Dėl pareiškėjai paskirtų baudų pažymėjo, kad pareiškėjas iš esmės yra
nukentėjęs nuo nesąžiningų asmenų. Pareiškėjas nežinojo ir negalėjo žinoti
apie pardavėjų ketinimus ateityje nesumokėti PVM mokesčio, todėl sankcijos
jam skirtos nepagrįstai ir neteisėtai. Pareiškėjas negali būti baudžiamas už
teisėtus veiksmus – PVM deklaracijos pateikimą, finansinės atskaitomybės
parengimą ir pateikimą pagal jos turimus pirminius buhalterinės apskaitos
dokumentus, kadangi realiai nežinojo ir negalėjo žinoti, jog šie dokumentai
gali būti netikri ar neatspindi tikrosios ūkinės operacijos turinio.
Atsakovas VMI prie FM atsiliepimu į skundą (b. l. 69−72) prašė skundą
atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas nurodė, jog ginčas šioje byloje kilo dėl pareiškėjo
teisės atskaityti 16 052 Lt prekių pirkimo PVM bei pripažinti 89 180
Lt išlaidas sąnaudomis, mažinančiomis apmokestinamąjį pelną, pagal
2005 m. UAB „Tinesta“ ir UAB „Sonateksas“ vardu išrašytas, juridinės
galios neturinčias PVM sąskaitas faktūras. Atsakovas rėmėsi Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2004 m. spalio 27 d.
nutartimi administracinėje byloje Nr. A1-355/2004. Pažymėjo, kad mokesčių
administratorius neginčija faktinio prekių pirkimo fakto, tačiau mano, kad
bylos medžiaga yra neginčijamai įrodyta, jog pareiškėjas prekes įsigijo ne
iš PVM sąskaitose faktūrose nurodytų UAB „Sonateksas“ ir UAB „Tinesta“,
kas, atsižvelgiant į minėtas teises normas ir susiformavusią teismų praktiką,
yra reikšminga realizuojant pareiškėjo teisę į PVM atskaitą ir sąnaudų
pripažinimą, nes pareiškėjas turi (turėjo) teisę įtraukti į PVM atskaitą bei į
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sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną, PVM bei išlaidų sumas tik
pagal juridinę galią turinčius buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie
patvirtintų, kad ūkinė operacija įvyko būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios
atspindėtos šiuose dokumentuose ir tarp tų ūkio subjektų, kurie nurodyti
šiuose dokumentuose. Teisę į PVM atskaitą mokesčio mokėtojas įgyja
tik tuo atveju, jeigu prekes įgyja iš PVM mokėtojo, kuris pagal įstatymus
privalo sumokėti šias mokesčio sumas. Tai įpareigoja mokesčių mokėtoją,
pageidaujantį pasinaudoti šia teise, imtis visų įmanomų priemonių, kad
įsitikintų, jog PVM sąskaitos faktūros atspindi tikrąjį ūkinių operacijų turinį,
jog sandorį sudaro būtent su šiuose buhalterinės apskaitos dokumentuose
nurodytu ūkio subjektu (LVAT 2007 m. vasario 26 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A6-206/2007). Nors minėtos PVM sąskaitos faktūros, kuriomis
pareiškėjas grindžia savo teisę į PVM atskaitą, turi reikalaujamus
formaliuosius rekvizitus, tačiau turimų įrodymų visuma leidžia teigti, jog
ūkinės operacijos turinys yra ne toks, koks pavaizduotas PVM sąskaitose
faktūrose, todėl vien ši aplinkybė yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad
pareiškėjas neturi teisės į PVM atskaitą. Šiuo atveju pareiškėjo sąžiningumo
vertinimas, sprendžiant klausimą dėl teisės į PVM atskaitą, neturi jokios
reikšmės. Pažymėjo, kad pagal Mokesčių administravimo įstatymo (toliau –
ir MAĮ) 98 straipsnį delspinigiai skaičiuojami ne ilgiau kaip 180 dienų nuo
teisės priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką atsiradimo dienos. Šiuo
atveju mokesčių administratorius dar neturi teisės priverstinai išieškoti
patikrinimo metu nustatytą mokestinę nepriemoką, nes, pareiškėjui
padavus skundą, prasidėjo mokestinis ginčas ir yra sustabdytas ginčijamų
mokesčių, baudų ir delspinigių priverstinis išieškojimas (MAĮ 110 str.).
Mokesčių administratorius pagrįstai delspinigius pareiškėjui apskaičiavo
vadovaudamasis MAĮ 96 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 30 d.
sprendimu (b. l. 93−102) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas konstatavo, kad pareiškėjas ginčija atsakovo ir trečiojo
suinteresuoto asmens sprendimus tais aspektais, kuriais jam nepripažinta
teisė į PVM atskaitą ir 2005 metais patirtoms veiklos sąnaudoms,
mažinančioms apmokestinamąsias pajamas, priskirti 89 180 Lt išlaidas
pagal 2005 m. UAB „Sonatekas“ ir UAB „Tinesta“ vardu išrašytas PVM
sąskaitas faktūras, taip pat sprendimą skaičiuoti delspinigius už laikotarpį,
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ilgesnį nei 180 kalendorinių dienų, skirti baudas už padarytus pažeidimus.
Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo
(2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1960 redakcija) 58 straipsnio 1
dalies 1 punktu, 64 straipsnio 1 dalimi, 80 straipsnio 1 dalimi, Buhalterinės
apskaitos įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 13 straipsnio 1 dalies 1−6 punktais,
13 straipsnio 2 dalimi, LR Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu
Nr. 780 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimo
Nr. 407 redakcija) patvirtintų Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos
dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių 1 punktu, 2.1. punktu, LVAT
plenarinės sesijos 2004 m. spalio 27 d. nutartimi administracinėje byloje
Nr. A1-355/2004. Teismas konstatavo, kad atsižvelgiant į tai, jog prekių
(pelaginio ir žvejybinio tralų, plastmasinių dėžių) pirkimas–pardavimas
neįvyko tomis sąlygomis kaip atvaizduota UAB „Sonatekas“ ir UAB „Tinesta“
vardu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose, pareiškėjo teisė į PVM atskaitą
negali būti realizuota. Teismas, įvertinęs byloje pateiktų ir ištirtų įrodymų
visumą, nurodė, kad yra pagrindas teigti, jog vietinio ir centrinio mokesčių
administratoriaus bei Mokestinių ginčų komisijos sprendimuose padarytos
išvados, kad ūkinių operacijų turinys yra ne toks, koks pavaizduotas UAB
„Sonatekas“ ir UAB „Tinesta“ vardu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose, t. y.
pareiškėjas prekes įgijo ne iš minėtų įmonių, minėti apskaitos dokumentai
neturi juridinės galios, yra pagrįstos, atitinkamai pagrįstai PVM atskaita
sumažinta ir apskaičiuotas 16 052 Lt dydžio PVM, taip pat paskaičiuotos
nurodyto dydžio šio mokesčio delspinigių ir baudos sumos. Be to, nors
mokesčių administratorius, kaip nurodoma atsiliepime į skundą, neginčija
faktinio prekių pirkimo fakto, aplinkybė, kad, kaip matyti iš UAB „Baltenera“
medžiagų sandėlio apskaitos kortelių duomenų, 2005 m. spalio 6 d.,
2005 m. spalio 11 d. ir 2005 m. gruodžio 16 d. pareiškėjo pagal ginčo PVM
sąskaitas faktūras įsigytas turtas jau 2005 m. gruodžio 31 d. buvo nurašytas,
sudaro pagrindą manyti apie pareiškėjo elgesio perkant minėtą turtą
nesuderinamumą su įprasta verslo logika. Taip pat nepagrįsti pareiškėjo
skunde nurodyti teiginiai, kad skundžiamais sprendimais pareiškėjo 2005
metų veiklos sąnaudomis, mažinančiomis apmokestinamąsias pajamas,
nepagrįstai nepriskirta 89 180 Lt suma pagal UAB „Sonatekas“ ir UAB
„Tinesta“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, atitinkamai apskaičiuotas 8
116 Lt pelno mokestis (Pelno mokesčio įstatymo 3 str. 1 d., 11 str. ir 1 ir 4 d.,
17 str. 1 d.). Kadangi UAB „Sonateksas“ ir UAB „Tinesta“ vardu pareiškėjui
išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nėra Pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktuose privalomų nurodyti rekvizitų,
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t. y. prekių tiekėjo PVM mokėtojo kodo, pavadinimo, buveinės, šios PVM
sąskaitos faktūros juridinės galios neturi. Atsižvelgiant į tai, UAB „Sonateksas“
ir UAB „Tinesta“ vardu pareiškėjui išrašytose PVM sąskaitose faktūrose
nurodytos ūkinės operacijos – pelaginio ir žvejybinių tralų, plastmasinių
dėžių pirkimas−pardavimas – jose nurodytomis sąlygomis – nevyko, t. y.
jos neturi juridinės galios, mokesčių administratoriaus sprendimas, kad
pareiškėjas šių PVM sąskaitų faktūrų pagrindu į 2005 m. sąnaudas neturėjo
teisės įtraukti 89 180 Lt ir šia suma sumažinti apmokestinamąsias pajamas,
atitinkamai – padidinus 2005 m. apmokestinamąsias pajamas, nurodyti
sumokėti į biudžetą 8 116 Lt pelno mokesčio, šio delspinigius bei skirti baudą,
yra pagrįstas. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo skundo teiginiai, susiję su
delspinigių skaičiavimo trukme ir baudų skyrimu, yra nepagrįsti (MAĮ 96 str.
1 d. 1−3 p., 97 str., 98 str.1 d., 2 d.). Pareiškėjo teiginys, kad delspinigiai negali
būti skaičiuojami ilgiau kaip už 180 kalendorinių dienų, yra nepagrįstas. MAĮ
98 straipsnio 2 dalyje numatytas delspinigių skaičiavimo terminas taikomas
tik nuo teisės priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką atsiradimo dienos,
o iki to momento delspinigių skaičiavimo terminą reglamentuoja MAĮ
98 straipsnio 1 dalis. Taip pat nėra pagrindo manyti, kad skiriant baudas
mokesčių administratorius nesilaikė teisės aktų nustatytų reikalavimų (MAĮ
139 str. 1 d.). Šiuo atveju mokesčių administratorius, skirdamas baudas,
įvertino faktines aplinkybes, susijusias su pareiškėjo padarytais pažeidimais,
bei skirdamas baudas tinkamai taikė minėtas įstatymo nuostatas. Kitų
skundžiamų sprendimų neteisėtumo ar nepagrįstumo pagrindų, t. y.
susijusių su pelno mokesčio už 2006 m. paskaičiavimu, socialinio mokesčio
perskaičiavimu, skunde teismui pareiškėjas nenurodė, bylos nagrinėjimo
metu teismas jų taip pat nenustatė.
III.
Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 106−109) prašo Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. sprendimą panaikinti ir
priimti naują sprendimą arba perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos
teismui iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Teismas neįvertino visų pareiškėjo skundo argumentų ir padarė
klaidingas išvadas, dėl ko priėmė neteisėtą sprendimą.
2. Mokesčių mokėtojas turi juridinę galią turinčius teisingai užpildytus
dokumentus bei realiai gautą prekę, t. y. įrodo realiai įvykusią ūkinę
operaciją bei jos turinį, o Inspekcija darydama priešingas išvadas remiasi tik
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apgaulingai savo įmonės apskaitą tvarkiusio asmens paaiškinimais.
3. Tiek UAB „Sonateksas“, tiek UAB „Tinesta“ išrašytos PVM sąskaitos
faktūros turi juridinę galią, nes jų pagrindu realiai įvyko ūkinės operacijos,
be to, jos atitinka formai keliamus reikalavimus, įmonė buvo pakankamai
atidi ir rūpestinga ir negali būti atsakinga už tai, kaip ateityje (po sandorio
sudarymo) pasielgė kitos bendrovės atstovai – nesumokėjo gauto PVM
biudžetui. Bendrovė neturėjo galimybių įsitikinti šių bendrovių būsimais
neteisėtais veiksmais.
4. Kaip matyti iš patikrinimo akto priedų, delspinigiai apskaičiuoti
daugiau kaip už 180 kalendorinių dienų, todėl patikrinimo aktas negali būti
tvirtinamas. Delspinigių skaičiavimo aiškinimas, kai padavus skundą dėl
patikrinimo akto bei priimtų sprendimų tęsiamas delspinigių skaičiavimas,
pažeidžia asmens teisę ginti savo pažeistas teises – ginčijant valstybės
pareigūnų priimtus sprendimus, nes už tai iš esmės asmeniui taikoma
sankcija – netesybos (delspinigiai). Teisės gynimas ir naudojimasis teise
ginčyti mokesčių administratoriaus priimtus sprendimus, tampa ne teise, o
pažeidimu, nes už tai taikoma sankcija.
5. Pareiškėjas nežinojo ir negalėjo žinoti apie pardavėjų ketinimus
ateityje nesumokėti PVM mokesčio, todėl nepagrįstai ir neteisėtai pareiškėjui
yra skirtos baudinės sankcijos.
Atsakovas VMI prie FM atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 115−120)
prašo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo
sprendimą palikti nepakeistą.
Atsakovas atsiliepime išdėsto iš esmės tuos pačius argumentus,
išdėstytus atsiliepime pirmosios instancijos teismui.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Administracinės bylos nagrinėjimo objektas – teisė į PVM atskaitą,
atleidimas nuo delspinigių bei paskirtų baudų.
Pareiškėjas tvirtina, kad ūkinės operacijos įvyko ir jam nebuvo
žinoma apie partnerių nesąžiningumą, todėl jis turi teisę į PVM atskaitą.
Tuo tarpu mokesčių administratorius, nors ir neginčydamas realaus prekių
pirkimo fakto, laikosi tos pozicijos, kad ūkinės operacijos turinys yra ne
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toks, koks pavaizduotas PVM sąskaitose faktūrose, todėl vien ši aplinkybė
yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad pareiškėjas neturi teisės į
PVM atskaitą. Teigia, jog pareiškėjo sąžiningumo vertinimas, sprendžiant
klausimą dėl teisės į PVM atskaitą, neturi jokios reikšmės (atsakovo atstovo
paaiškinimai, bylos medžiaga, pavyzdžiui, b. l. 35).
Taigi administracinėje byloje kyla esminis klausimas, t. y., ar aplinkybė,
jog PVM apmokestinamas prekių tiekimas ir (ar) paslaugų teikimas įvyko
ne tarp PVM sąskaitoje faktūroje nurodytų ūkio subjektų savaime paneigia
pirkėjo teisę į PVM atskaitą.
Siekiant atsakyti į minėtą klausimą yra reikšminga Europos
Teisingumo Teismo (toliau – ir ETT) praktika. ETT praktikoje pripažįstama,
jog fiskalinio neutralumo principas draudžia bendrą teisėtų ir neteisėtų
sandorių diferenciaciją. Kai prekės tiekiamos apmokestinamajam asmeniui,
kuris nežinojo arba negalėjo žinoti, kad atitinkamas sandoris yra įtrauktas į
pardavėjo sukčiavimą, Šeštosios direktyvos 17 straipsnis turi būti aiškinamas
kaip draudžiantis nacionalinės teisės normą, kuri numato, kad panaikinus
pirkimo–pardavimo sutartį vadovaujantis civilinės teisės nuostata, pagal
kurią ši sutartis absoliučiai negaliojanti, nes prieštarauja viešajai tvarkai
dėl pardavėjui priskiriamo neteisėto pagrindo, minėtas apmokestinamasis
asmuo praranda teisę į sumokėto PVM atskaitą. Klausimas, ar šį negaliojimą
lemia sukčiavimas PVM, ar kitas sukčiavimas, šiuo atžvilgiu nereikšmingas
(2006 m. liepos 6 d. sprendimas sujungtose bylose Axel Kittle ir Recolta
Recycling (C 439/04 ir C 440/04), 50, 52 p.).
Nacionalinis teismas turi atsisakyti leisti naudotis teise į atskaitą jei,
atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, įrodoma, kad apmokestinamasis asmuo
žinojo arba turėjo žinoti, jog įsigydamas prekes jis dalyvavo į sukčiavimą
PVM įtrauktame sandoryje, netgi jeigu nagrinėjamas sandoris atitinka
objektyvius kriterijus, kuriais grindžiamos apmokestinamojo asmens,
veikiančio kaip tokio, atliekamo prekių tiekimo ir ekonominės veiklos
sąvokos (2006 m. liepos 6 d. sprendimas sujungtose bylose Axel Kittle, Recolta
Recycling (C-439/04, C-440/04), 55 p.).
Klausimas, ar už ankstesnius arba vėlesnius atitinkamų prekių
pardavimų sandorius mokėtinas PVM buvo sumokėtas valstybės biudžetui,
neturi įtakos apmokestinamojo asmens teisei atskaityti sumokėtą pirkimo
PVM (2004 m. kovo 3 d. sprendimas byloje Transport Service (C-395/02),
26 p.). Pagal pagrindinį bendrajai PVM sistemai būdingą ir iš Pirmosios
bei Šeštosios direktyvų 2 straipsnio išplaukiantį principą PVM taikomas
kiekvienam gamybos ar platinimo sandoriui, atskaitant mokestį, tiesiogiai
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priskirtiną įvairioms kainos sudedamosioms dalims (2000 m. birželio 8 d.
sprendimas byloje Midland Bank (C-98/98), 29 p.; 2003 m. lapkričio 27 d.
sprendimas byloje Zita Modes (C-497/01), 37 p.).
Iš paminėtų ETT praktikos pavyzdžių darytina išvada, kad vien ta
faktinė aplinkybė, kad apmokestinamas prekių tiekimas ir (ar) paslaugų
teikimas įvyko ne tarp PVM sąskaitoje faktūroje nurodytų ūkio subjektų,
savaime dar nepaneigia pirkėjo teisės į PVM atskaitą. Atsižvelgiant į
fiskalinio neutralumo, proporcingumo principus mokesčių administratorius
tokiais atvejais (kai siekiama paneigti teisę į PVM atskaitą, nustačius
prekių (paslaugų) tiekimą ne tarp tų subjektų, kurie atvaizduoti PVM
sąskaitose faktūrose) turi įrodinėti asmens pretenduojančio į PVM atskaitą
nesąžiningumą.
Iš esmės tokio pat principinio nusistatymo paskutiniu metu
išnagrinėtose administracinėse bylose dėl teisės į PVM atskaitą laikosi ir
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Administracinėje byloje Nr. A556-1659/2008 buvo pažymėta, kad „<...>
atsakovo užimta pozicija, kad ūkinė operacija neįvyko tomis sąlygomis
kokiomis atvaizduota buhalterinės apskaitos dokumentuose sąskaitose
faktūrose (darbus atliko ne tas subjektas, kuris atvaizduotas sąskaitose
faktūrose) paneigia teisę į PVM atskaitą, nėra pakankamai pagrįsta. Juk PVM
objektas realiai egzistuoja. <...> Apmokestinimo PVM požiūriu yra aktualus
tik pats objektyvus prekių pirkimo faktas ir tai, ar šios prekės buvo skirtos
pareiškėjos PVM apmokestinamajai veiklai vykdyti, tuo tarpu aplinkybė, ar
prekes pardavė tikrai tas asmuo, kuris nurodytas PVM sąskaitoje faktūroje kaip
pardavėjas, šiuo aspektu negali būti lemianti teisės į PVM atskaitą buvimą ar
šios teisės paneigimą <...>. Tačiau vien realus prekių (paslaugų) buvimas ar
nebuvimas yra tik viena iš prielaidų suponuojančių teisę į PVM atskaitą. Būtina
konstatuoti ir asmens siekiančio atskaityti PVM sąžiningumą. <...>“
Administracinėje byloje Nr. A438-1097/2009 nurodyta, jog „kai
nustatoma, jog prekės ir/ar paslaugos pirkėjui realiai buvo suteiktos (ūkinės
operacijos realiai įvyko), už kurias pirkėjas sumokėjo atitinkamas pridėtinės
vertės mokesčio sumas, tačiau nustatoma, jog šias prekes ir/ar paslaugas
pirkėjui suteikė ne PVM sąskaitose faktūrose nurodyti subjektai, o kiti
subjektai, kurie yra nustatomi ir/ar žinomi, ši aplinkybė pati savaime nėra
pakankama nesuteikti pirkėjui teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą.
Tai gali būti padaryta kai nustatoma, kad pirkėjas žinojo arba turėjo žinoti,
jog įsigydamas prekes jis dalyvavo į sukčiavimą pridėtinės vertės mokesčiu
įtrauktame sandoryje ir priklausomai nuo šios aplinkybės nustatymo, turi
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būti sprendžiamas teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą klausimas“;
„mokesčių administratoriaus sprendimas, kuris grindžiamas vien ta
aplinkybe, kad PVM sąskaitose faktūrose nurodytų prekių ir/ar paslaugų
nesuteikė PVM sąskaitose faktūrose nurodyti asmenys, dėl ko šios PVM
sąskaitos faktūros neturi juridinės galios ir remiantis jomis negali būti
vykdoma pridėtinės vertės mokesčio atskaita, yra teisiškai nepagrįstas bei
neteisinga“.
Taigi akivaizdu, kad sąžiningumo aplinkybė, kai nustatoma, kad PVM
apmokestinamas prekių tiekimas ir (ar) paslaugų teikimas įvyko ne tarp
PVM sąskaitoje faktūroje nurodytų ūkio subjektų, yra įrodinėjimo dalykas,
mokesčių administratoriui turint tikslą paneigti teisę į PVM atskaitą.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija, daro išvadą, jog pirmosios
instancijos teismas nukrypo nuo ETT, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikos aiškinant teisės normas, reglamentuojančias teisę į PVM
atskaitą. Skundžiamas sprendimas negali būti pripažintas pagrįstu bei
teisėtu. Kadangi šio mokestinio ginčo byloje nebuvo įrodinėjamas pareiškėjo
sąžiningumas, nors jis pats teigė buvęs sąžiningas bei rūpestingas, mokesčių
administratorius, siekdamas pagrįsti savo poziciją, turėtų įrodyti priešingai
arba to neatlikęs pripažinti pareiškėjo teisę į PVM atskaitą. Tai reiškia, kad
iškeltas mokestinis ginčas turėtų būti papildomai analizuojamas ikiteisminėje
jo stadijoje. Byla grąžintina mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija
nusprendžia:
Uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltenera“ apeliacinį skundą patenkinti
iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 30 d.
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.
Panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. sprendimą Nr. S-260 (7-247/2008),
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos 2008 m. rugsėjo 4 d. sprendimą Nr. 69-159, Klaipėdos apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos 2008 m. balandžio 11 d. sprendimą
Nr. (6.5)-72 ir grąžinti bylą nagrinėti mokesčių administratoriui iš naujo.
Sprendimas neskundžiamas.
203

I. Administracinių teismų praktika

3.2.3. Dėl mokesčių mokėtojo atleidimo nuo delspinigių už laiku
neįvykdytas mokestines prievoles vien dėl jo priklausomybės atitinkamai
socialinei grupei
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 100 straipsnio 1 dalies
3 punktas ir 113 straipsnio 1 dalies 3 punktas atleidimą nuo delspinigių sieja su
sunkia fizinio asmens ekonomine (socialine) padėtimi ir vien asmens priskyrimas
tam tikrai socialinei grupei (pensininkams, neįgaliesiems, bedarbiams ir pan.)
savaime nesudaro pagrindo atleisti jį nuo delspinigių. Tam būtina įvertinti visas
mokesčių mokėtojo ekonominę (socialinę) padėtį apibūdinančias aplinkybes
(gaunamas pajamas, turimą nekilnojamąjį turtą ir kt.).
Administracinė byla Nr. A442-807/2010
Procesinio sprendimo kategorija 8.1.1; 9.1.1.2; 9.3.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. birželio 7 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Irmanto Jarukaičio, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės
Žalimienės (kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Albertui Kručkauskui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjos M. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjos M. K. skundą atsakovui Valstybinei mokesčių
inspekcijai prie Finansų ministerijos, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam
asmeniui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl sprendimų
panaikinimo.
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Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2008 m. rugsėjo 10 d.
sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (04)-K3-367 patvirtino
nurodymus pareiškėjai sumokėti 16 310 Lt gyventojų pajamų mokesčio
(toliau – ir GPM), 6 640 Lt GPM delspinigių, 24 672 Lt pridėtinės vertės
mokesčio (toliau – ir PVM), 7 645 Lt PVM delspinigių, 1 116 Lt valstybinio
socialinio draudimo (toliau – ir VSD) įmokų bazinei pensijai, 558 Lt VSD
įmokų bazinei pensijai baudą, 945 Lt VSD įmokų papildomai pensijos daliai
ir 472 Lt VSD įmokų papildomai pensijos daliai baudą; skyrė pareiškėjai
1 631 Lt GPM baudą ir 2 467 Lt PVM baudą; neatleido pareiškėjos nuo
priskaičiuotų delspinigių.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2008 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 68-288 patvirtino Kauno apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimą Nr. (04)K3-367 ir neatleido pareiškėjos nuo 7645 Lt PVM delspinigių bei 6640 Lt
GPM delspinigių.
Mokestinių ginčų komisija prie Vyriausybės 2009 m. vasario 6 d.
sprendimu Nr. S-33(7-9/2009) patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Finansų ministerijos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimą Nr. 68-288.
Pareiškėja skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį
teismą ir prašė panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės
2009 m. vasario 6 d. sprendimą Nr. S-33(7-9/2009) bei Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Finansų ministerijos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimą
Nr. 68-288.
Pareiškėja nurodė, kad administracinių patalpų, esančių (duomenys
neskelbtini), Vilniuje, buto, esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje, ir namo,
esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje, įsigijimas bei pardavimas buvo
sąlygoti pareiškėjos asmeninių poreikių tenkinimo, todėl šios nekilnojamojo
turto įsigijimo ir pardavimo operacijos negali būti laikomos individualia ar
ekonomine veikla ir negali būti apmokestinamos. Vadovaujantis Pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo 31 straipsniu, taip pat nėra pagrindo apmokestinti
pareiškėjos vykdytos patalpų nuomos. Pareiškėja nurodė, kad jai nepagrįstai
buvo priskaičiuoti delspinigiai. Nepagrįstai buvo neatsižvelgta į aplinkybes,
205

I. Administracinių teismų praktika

kad ji yra neįgali, jai yra būtinas nuolatinis gydymas, ji neturi darbo ir
nuolatinių pajamų.
Atsakovas su pareiškėjos skundu nesutiko.
Atsakovas nurodė, kad pareiškėja nuo 2003 m. sausio 1 d. iki
2006 m. gruodžio 31 d. pardavė 11 nekilnojamojo turto objektų ir
įsigijo 28 nekilnojamojo turto objektus. Ši pareiškėjos vykdyta turto
pirkimo−pardavimo veikla pagrįstai buvo pripažinta individualia veikla.
Pareiškėjos teiginiai, jog trys nekilnojamojo turto objektai, esantys Vilniuje
(administracinės patalpos (duomenys neskelbtini), butas (duomenys
neskelbtini) bei nebaigtas statyti namas (duomenys neskelbtini), buvo įsigyti
asmeninių poreikių tenkinimui, yra nepagrįsti. Pareiškėja neįrodė, kad
šių nekilnojamojo turto objektų įsigijimas bei vėlesnis pardavimas nėra
jos vykdytos individualios veiklos dalis. Atsakovas nurodė, kad pareiškėja
2003−2006 metams buvo įsigijusi verslo liudijimus apgyvendinimo paslaugų
(nakvynės ir pusryčių paslaugų) teikimui. Vadovaujantis Pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 31 straipsniu, ši veikla yra apmokestinama PVM. PVM
objektas taip pat yra 2005 m. gruodžio 6 d. pirkimo−pardavimo sutartimi
įformintas nebaigtos statybos gyvenamojo namo, esančio (duomenys
neskelbtini), Vilniuje, pardavimas. Pareiškėjos PVM apmokestinamosios
pajamos 100000 Lt sumą per metus viršijo 2005 m. gruodžio mėnesį,
tačiau pareiškėja, pažeisdama Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 ir 92
straipsnių nuostatas, PVM į biudžetą nesumokėjo. Atsakovas nurodė, kad
pareiškėja tikrintu laikotarpiu gavo dideles pajamas, turi daug nekilnojamojo
turto objektų, todėl nėra pagrindo dėl jos ekonominės (socialinės) padėties
atleisti ją nuo delspinigių.
Trečiasis suinteresuotas asmuo su pareiškėjos skundu taip pat nesutiko.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 29 d.
sprendimu pareiškėjos skundą atmetė.
Teismas nurodė, kad pareiškėja laikotarpiu nuo 2003 m. sausio 1 d.
iki 2006 m. gruodžio 31 d. pardavė 11 nekilnojamojo turto objektų, tarp jų
administracines patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), Vilniuje, nebaigtą
statyti gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), Vilniuje, ir butą,
esantį (duomenys neskelbtini), Vilniuje, ir įsigijo 28 nekilnojamojo turto
objektus. Aplinkybės, kad vykdė individualią veiklą, pareiškėja neginčija,
tačiau ji teigia, kad paminėti trys konkretūs nekilnojamojo turto objektai
206

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

buvo įsigyti ne individualios veiklos vykdymo tikslais, o asmeninių poreikių
tenkinimui. Teismas nurodė, kad administracines patalpas, esančias
(duomenys neskelbtini), Vilniuje, pareiškėja įsigijo 2002 m. rugsėjo 18 d. už
92700 Lt ir 2003 m. gegužės 20 d. pardavė už 131000 Lt. Butą su rūsiu, esantį
(duomenys neskelbtini), Vilniuje, pareiškėja įsigijo 2005 m. kovo 9 d. už 405000
Lt ir pardavė pagal 2005 m. rugpjūčio 8 d. pirkimo−pardavimo sutartį už
490000 Lt. Nebaigtą statyti namą (51 procento baigtumo), esantį (duomenys
neskelbtini), Vilniuje, pareiškėja įsigijo 2005 m. balandžio 12 d. už 160000 Lt
ir 2005 m. gruodžio 6 d. pirkimo−pardavimo sutartimi pardavė už 160000 Lt.
Teismas nurodė, kad byloje nenustatyta ir pareiškėja nepateikė jokių įrodymų,
patvirtinančių, kad ginčo administracinės patalpos, butas ir nebaigtas
statyti gyvenamasis namas buvo įsigyti asmeniniais tikslais. Pareiškėjos
vykdyta minėtų trijų nekilnojamojo turto objektų pirkimo−pardavimo
veikla atitiko individualios veiklos požymius Gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo 2 straipsnio 7 dalies prasme. Ši veikla buvo savarankiška, jai būdingi
versliškumo, tęstinumo požymiai ir ja buvo siekiama ekonominės naudos
– gauti pajamų. Teismas nurodė, kad nebaigto statyti gyvenamojo namo,
esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje, pardavimas neatitinka Pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų, kai
pastatai, statiniai ar jų dalys yra neapmokestinami PVM. Todėl laikytina,
kad minėtas namas yra PVM objektas. Teismas nurodė, kad pareiškėja
2003−2006 metams buvo įsigijusi verslo liudijimus apgyvendinimo paslaugų
teikimui. Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 31 straipsnio
1 dalies 1 punktu, PVM neapmokestinama gyvenamųjų patalpų nuoma,
išskyrus viešbučių, motelių, kempingų ir panašios paskirties įstaigų teikiamas
apgyvendinimo paslaugas. Kadangi pareiškėja teikė nakvynės ir pusryčių
paslaugas, todėl iš tokios ekonominės veiklos gautos pajamos laikytinos
PVM objektu. Remiantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio
1 ir 2 dalimis, prievolė registruotis PVM mokėtoju ir skaičiuoti PVM bei
mokėti jį į biudžetą tenka Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims, kurie
šalies teritorijoje tieka prekes arba teikia paslaugas ir kurių bendra atlygio
už vykdant ekonominę veiklą pateiktas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas
suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršija 100000 Lt. Pareiškėjos
PVM apmokestinamosios pajamos 100000 Lt sumą per metus viršijo
2005 m. gruodžio mėnesį, tačiau pareiškėja PVM nesumokėjo. Teismas
nurodė, kad Mokesčių administravimo įstatymo 100 straipsnio 1 dalyje
numatyta, kad mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas nuo delspinigių
mokėjimo ir tuo atveju, kai delspinigius išieškoti netikslinga ekonominiu ir
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(ar) socialiniu požiūriu, kaip tai suprantama pagal šio Įstatymo 113 straipsnio
1 dalies 3 punktą. Pareiškėja nagrinėjamu atveju teigė, kad ji yra neįgali, jai
reikalingas nuolatinis gydymas, dėl savo negalios ji negali rasti darbo, dėl
ekonominės krizės neteko didelės dalies gautų pajamų, nuvertėjo jos įsigytas
turtas. Tačiau Mokesčių administravimo įstatymo 113 straipsnio 1 dalies 3
punktas negali būti taikomas formaliai, neatsižvelgiant į realią fizinio asmens
ekonominę (socialinę) padėtį. Vien asmens priskyrimas tam tikrai socialinei
grupei (pensinio amžiaus asmenims, neįgaliesiems, bedarbiams ir pan.) dar
nesudaro pagrindo daryti išvados, kad jam taikytinas minėtas atleidimo
nuo delspinigių pagrindas. Kiekvienu atveju būtina nustatyti, ar asmens
ekonominė (socialinė) padėtis yra tokia sunki, kad jam reikalinga valstybės
parama arba tokia parama jam jau yra teikiama. Nagrinėjamu atveju byloje
nustatytos aplinkybės nepatvirtina, kad būtent tokia ir yra pareiškėjos būklė.
Pareiškėja tikrintu laikotarpiu gavo dideles pajamas (1664549 Lt), turi daug
nekilnojamojo turto objektų, todėl laikytina, kad jos ekonominė (socialinė)
padėtis nėra sunki, ir nėra pagrindo ją atleisti nuo delspinigių. Teismas
nurodė, kad byloje ginčijami sprendimai yra teisėti ir nėra pagrindo juos
panaikinti.
III.
Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. gegužės 29 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą, kuriuo jos skundą patenkinti.
Pareiškėja nurodo, kad 2002 m. rugsėjo 18 d. ji įsigijo administracines
patalpas (duomenys neskelbtini), Vilniuje savo asmeninių poreikių tenkinimui,
t. y. norėdama jas padovanoti savo sūnui jo jubiliejinio gimtadienio proga.
Kadangi užtruko įsigijimo dokumentų forminimas, todėl minėtos patalpos
formaliai buvo įsigytos praėjus sūnaus gimtadieniui. Pareiškėjos ir jos
sūnaus santykiai yra geri, todėl visiškai nereikėjo pareiškėjos sūnaus faktinės
turto valdymo teisės įforminti civilinių sandorių forma. Pareiškėja nurodo,
kad ekonominės veiklos nustatymas nesiejamas nei su tam tikru skaičiumi
tapačių sandorių, sudarytų per tam tikrą laiko tarpą, nei su kokiu nors kitu
kiekybiškai išreikštu kriterijumi, todėl jos pirktų ar parduotų nekilnojamojo
turto objektų skaičius neturi ir negali turėti jokios reikšmės vertinant
individualios veiklos vykdymo sandorius bendrąja prasme. Pareiškėja
nurodo, kad būtinybė įsigyti butą (duomenys neskelbtini) gatvėje ir namą
(duomenys neskelbtini) gatvėje, Vilniuje buvo sąlygota objektyvių priežasčių
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(tikslo persikelti gyventi į Vilnių). Be to, butas buvo parduotas už tą pačią
kainą kaip ir įsigytas. Pareiškėja nurodo, kad šiame mokestiniame ginče
liko neįvertinti jos teiginius galinčių patvirtinti asmenų (L. K. ir A. R.)
paaiškinimai. Pareiškėja nurodo, kad nebaigtą statyti namą ji įsigijo tikslu
persikelti gyventi į Vilnių. Tai nebuvo jos vykdoma ekonominė veikla
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo prasme, todėl tai nėra PVM objektas.
Asmeniniams tikslams įsigytas turtas nėra ekonominės veiklos objektas,
o turto įsigijimo aplinkybės turi būti vienodai vertinamos tiek Gyventojų
pajamų mokesčio įstatymo, tiek Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo prasme.
Pareiškėja nurodo, kad ji yra neįgali, jai yra būtinas nuolatinis gydymas,
dėl savo negalios ji negali rasti darbo bei gauti nuolatinių pajamų. Be to,
dėl ekonominės krizės ji neteko didelės dalies gautų pajamų, nuvertėjo jos
įsigytas turtas. Šios aplinkybės sudaro pagrindą atleisti ją nuo delspinigių
Mokesčių administravimo įstatymo 100 straipsnio 1 dalies 3 punkto
pagrindu.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo pirmosios instancijos
teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Atsakovas nurodo, kad mokesčių administratorius surinko
pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog pareiškėja vykdė individualią turto
pirkimo−pardavimo veiklą. Pareiškėjos teiginiai, jog trys nekilnojamojo turto
objektai, esantys Vilniuje, buvo įsigyti asmeninių poreikių tenkinimui, nėra
įrodyti. Atsakovas nurodo, kad pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 3 punktą, kai fizinio asmens sudaromi sandoriai nėra
susiję su jo vykdoma ekonomine veikla, nelaikoma, kad fizinis asmuo
tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas veikdamas kaip apmokestinamasis
asmuo. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnyje pateiktą
sąvoką, veikla yra laikoma ekonomine veikla, jei ji yra atlygintina. Šis
ekonominės veiklos požymis nagrinėjamu atveju yra nustatytas, nes
pareiškėja tikrintu laikotarpiu iš viso gavo 1664549 Lt pajamų (1313906
Lt už parduotą nekilnojamąjį turtą ir 350643 Lt iš veiklos pagal verslo
liudijimą). Atsakovas nurodo, kad pareiškėja 2003−2006 metams buvo
įsigijusi verslo liudijimus apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių
paslaugų) teikimui. Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 31
straipsniu, ši veikla yra apmokestinama PVM. Vadovaujantis Pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, PVM objektas taip pat yra
pareiškėjos 2005 m. gruodžio 6 d. pirkimo−pardavimo sutartimi parduoto
nebaigtos statybos gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini),
Vilniuje, pardavimo pajamos. Pareiškėjos PVM apmokestinamosios pajamos
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100000 Lt sumą per metus viršijo 2005 m. gruodžio mėnesį, tačiau pareiškėja,
pažeisdama Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 ir 92 straipsnių
nuostatas, PVM į biudžetą nesumokėjo. Atsakovas nurodo, kad Mokesčių
administravimo įstatymo 100 straipsnis numato tik galimybę esant tam
tikroms sąlygoms atleisti mokesčių mokėtoją nuo delspinigių. Prašymas dėl
atleidimo nuo delspinigių turi būti vertinamas visų nustatytų aplinkybių
kontekste. Nagrinėjamu atveju pareiškėja tikrintu laikotarpiu gavo dideles
pajamas, turi daug nekilnojamojo turto objektų, todėl nėra pagrindo taikyti
Mokesčių administravimo įstatymo 100 straipsnio 1 dalies 3 punkto bei 113
straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas ir atleisti ją nuo delspinigių.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo prašo
apeliacinį skundą atmesti.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas atmestinas.
Šioje byloje yra keliamas klausimas dėl to, ar pareiškėjos
administracinių patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), Vilniuje, nebaigto
statyti gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje, ir buto,
esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje, pardavimo pajamos yra pareiškėjos
vykdytos individualios veiklos pajamos. Mokesčių administratorius tvirtina,
jog šių nekilnojamojo turto objektų pardavimo pajamos yra pareiškėjos
vykdytos individualios veiklos pajamos, tačiau pareiškėja tai neigia,
tvirtindama, jog minėtus nekilnojamojo turto objektus ji buvo įsigijusi
asmeninių poreikių tenkinimui.
Pirmosios instancijos teismas objektyviai ir visapusiškai ištyrė minėtų
trijų pareiškėjos nekilnojamojo turto objektų įsigijimo bei pardavimo
aplinkybes ir, tinkamai įvertinęs bylos įrodymus, pagrįstai pritarė mokesčių
administratoriaus pozicijai, jog šių nekilnojamojo turto objektų pardavimo
pajamos yra pareiškėjos vykdytos individualios veiklos, apibrėžtos Gyventojų
pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, pajamos, apmokestinamos
gyventojų pajamų mokesčiu ir VSD įmokomis. Teisėjų kolegija sutinka su
pirmosios instancijos teismo pateiktu bylos įrodymų vertinimu.
Pareiškėja tikrintu jos mokesčių mokėjimo laikotarpiu (nuo
2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.) vykdė nekilnojamojo turto
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pirkimo ir pardavimo individualią veiklą ir ji to neginčija. Minėtų trijų
nekilnojamojo turto objektų įsigijimas ir pardavimas buvo šios pareiškėjos
individualios veiklos dalis ir išskirti šiuos tris objektus iš pareiškėjos vykdytos
individualios veiklos nėra pagrindo. Pareiškėjos paaiškinimai apie ketinimą
dovanoti administracines patalpas sūnui yra neįtikinami ir nepagrįsti
objektyviais įrodymais. Taip pat neįtikinami ir nepagrįsti objektyviais
įrodymais yra pareiškėjos paaiškinimai apie buto ir namo įsigijimo tikslą
persikelti gyventi į Vilnių.
Pareiškėjos nurodyti vietos mokesčių administratoriui duoti A. R.
ir L. K. paaiškinimai iš esmės yra tik bendro pobūdžio teiginiai apie šiems
asmenims pareiškėjos išreikštus jos subjektyvius ketinimus ar norus.
Šių paaiškinimų konkrečios objektyvios aplinkybės nepatvirtina ir šie
paaiškinimai nagrinėjamos bylos kontekste nėra pakankami pareiškėjos
išdėstytai pozicijai patvirtinti.
Pareiškėja nagrinėjamu atveju vykdė nekilnojamojo turto pirkimo
ir pardavimo veiklą, kuri atitinka ne tik Gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nurodytą individualios veiklos apibrėžimą, bet
ir iki 2010 m. sausio 1 d. galiojusios redakcijos Pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje nurodytą ekonominės veiklos apibrėžimą.
Nebaigto statyti gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje,
pardavimas buvo šios pareiškėjos vykdytos ekonominės veiklos dalis,
todėl šis pardavimas yra PVM objektas, o pareiškėja – apmokestinamasis
asmuo Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkto
prasme. Kadangi, vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32
straipsnio 1 dalimi ir šios dalies 1 punktu, nebaigto pastato pardavimas yra
apmokestinamas PVM, todėl pareiškėjos atliktas minėto nebaigto statyti
gyvenamojo namo pardavimas pagrįstai buvo apmokestintas PVM.
Taip pat nagrinėjamu atveju pagrįstai buvo apmokestintas PVM
pareiškėjos tikrintu laikotarpiu vykdytas apgyvendinimo (nakvynės
ir pusryčių) paslaugų teikimas. Šių paslaugų teikimas pateko į iki
2010 m. sausio 1 d. galiojusios redakcijos Pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą PVM apmokestinamų
apgyvendinimo paslaugų kategoriją.
Mokesčių administravimo įstatymo 100 straipsnio 1 dalies 3 punktas
ir 113 straipsnio 1 dalies 3 punktas atleidimą nuo delspinigių sieja su sunkia
fizinio asmens ekonomine (socialine) padėtimi ir vien asmens priskyrimas
tam tikrai socialinei grupei (pensininkams, neįgaliesiems, bedarbiams ir
pan.) dar nesudaro pagrindo atleisti jį nuo delspinigių. Nagrinėjamu atveju
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pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino pareiškėjos ekonominę
(socialinę) padėtį apibūdinančias aplinkybes ir, atsižvelgdamas į jos tikrintu
laikotarpiu gautas dideles pajamas bei turimą nekilnojamąjį turtą, pagrįstai
konstatavo, jog pareiškėjos ekonominė (socialinė) padėtis nėra sunki ir nėra
pagrindo atleisti ją nuo delspinigių.
Skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas
ir pagrįstas. Tenkinti pareiškėjos apeliacinį skundą ir panaikinti teismo
sprendimą nėra pagrindo.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 29 d.
sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.3. Dėl statybos ir teritorijų planavimo teisinių santykių
3.3.1. Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
būtinumo, kai planuojama veikla pasirinktoje vietoje nėra leistina
Poveikio aplinkai vertinimo tikslai yra įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį
planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai, sumažinti planuojamos ūkinės
veiklos neigiamą poveikį ir nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus
jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje. Tais atvejais, kai
įstatymu yra draudžiama tam tikra statyba ir draudimas nesiejamas su tam
tikru šios statybos poveikiu aplinkai, poveikio aplinkai vertinimas iš esmės
nėra privalomas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo nuostatos nereikalauja vykdyti poveikio aplinkai vertinimo proceso
tokiu atveju, kai remiantis įstatymų nuostatomis, konkreti planuojama veikla,
nepriklausomai nuo jos konkretaus poveikio aplinkai, apskritai nėra leistina
pasirinktoje vietoje.
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Administracinės byla Nr. A822-194/2010
Procesinio sprendimo kategorija 2.3.1; 13.6

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. vasario 10 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės
Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Rokui Venslauskui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjos V. R. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos
administracinio teismo 2009 m. sausio 30 d. sprendimo administracinėje pagal
pareiškėjos V. R. skundą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių
regiono aplinkos apsaugos departamentui bei tretiesiems suinteresuotiems
asmenims Varnių regioninio parko direkcijai, Valstybinei saugomų teritorijų
tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentui prie
Kultūros ministerijos, Telšių apskrities viršininko administracijai, Telšių
rajono savivaldybės administracijai, Telšių visuomenės sveikatos centrui,
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos Telšių rajono priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai dėl
sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėja V. R. (toliau – ir pareiškėja) Šiaulių apygardos administraciniam
teismui pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti atsakovo Šiaulių regiono
aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir atsakovas, Šiaulių RAAD) 2008
m. spalio 22 d. sprendimą Nr. SR-S-1975 (7.1) dėl planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo atrankos (LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio
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aplinkai vertinimo įstatymo 2 str. 9 d., 3 str. 5 d., 4 str. 3 d., 7 str. 2 d., 10 str.
1 d., ir kt., LR ABTĮ 89 str. 1 d.); taip pat įpareigoti atsakovą pateikti pareiškėjai
ir poveikio aplinkai vertinimo subjektams motyvuotą atrankos išvadą, ar
privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą (LR planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 str.).
Pateiktame skunde nurodė, kad pareiškėjai priklausančiame žemės
sklype, adresu Milvydiškių km., Varnių sen., Telšių r., kuriame yra registruotas
pareiškėjos ūkis, ji ketina papildomai pastatyti 170 vietų galvijų tvartą.
Įgyvendinus šiuos veiklos planus, ūkyje iš viso būtų auginami 350 galvijai.
Kitų naminių gyvulių auginimas (daugiau kaip 200 gyvulių) yra įtrauktas į
planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio
aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą. Sąrašas išdėstytas Lietuvos Respublikos
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priede.
Atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo šiuo atveju turi atlikti atsakinga
institucija – Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, remdamasis
planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateikta informacija apie vietą,
kurioje numatoma planuojama ūkinė veikla, bei informacija, apibūdinančia
planuojamą ūkinę veiklą. Tokia informacija atsakovui buvo pateikta
2008 m. spalio 10 d. Tačiau atsakovas sprendimu informaciją atrankai dėl
privalomo poveikio aplinkai vertinimo nagrinėti atsisakė, motyvuodamas
tuo, kad planuojama ūkinė veikla pasirinktoje vietoje negalima. Pareiškėjos
nuomone, tuo atsakovas iš esmės pažeidė Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimus. Lietuvos Respublikos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme
iš esmės yra numatytos planuojamos veiklos, kurioms turi būti atliekamas
poveikio aplinkai vertinimas ir kurioms toks vertinimas gali būti atliekamas.
Konkrečiu atveju 170 vietų galvijų tvarto statyba yra tokia planuojama veikla,
kuriai turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas. Ar tokia veikla
turi būti vertinama poveikio aplinkai atžvilgiu, ar ne, yra nusprendžiama
atliekant atrankos procedūrą. Šiuo atveju atsakovas atsisakė atlikti ne tik
aplinkos procedūros vertinimą, bet ir poveikio aplinkai vertinimo procedūrą
ir priėmė galutinį sprendimą bei konstatavo, kad planuojama ūkinė veikla,
t. y. 170 vietų tvarto statyba pasirinktoje vietoje yra negalima. Tuo atsakovas
pažeidė LR teisės aktų reikalavimus, kadangi visiškai nesivadovavo tam
numatyta procedūra. Atsakovas jokio teisinio pagrindo, kuriuo vadovaujantis
būtų galima nesinaudoti ta procedūra, kuri nustatyta LR teisės aktuose,
nenurodė, o tik nurodė ir konstatavo tą aplinkybę, kad tokios veiklos vykdyti
negalima. Atsakovas neturėjo galimybės tinkamai išnagrinėti, kaip ta veikla
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bus vykdoma, ir kaip realiai veiks aplinką. Dėl to tas sprendimas, nepraėjęs
tokios procedūros, kuri objektyviai leistų vertinti visus duomenis, visas
aplinkybes, negalėjo būti priimtas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo 3 str. 5 d. numatyti etapai, o to paties įstatymo
7 str. 7 d. numatyta, koks turi būti priimtas sprendimas konkrečiu atveju.
Atsakinga institucija, šiuo atveju atsakovas, turėjo per 20 darbo dienų
priimti sprendimą. Sprendimai galimi tik du: reikalingas arba nereikalingas
vertinimas. Šiuo atveju pareiškėja savo prašymu kreipėsi į atsakovą, tačiau
atsakovas iš karto pateikė savo sprendimą, nepraėjęs visų proceso dalių:
atrankos, projekto rengimo ir sprendimo priėmimo. Atsakovas priėmė
galutinį sprendimą, kuriuo pasakė, kad negalima. Mano, kad sprendimas
galėjo būti toks: pateikti motyvuotą išvadą, ar privaloma atlikti poveikio
aplinkai vertinimą, ar neprivaloma. Daugiau jokių sprendimų teisės aktai
atsakovui nesuteikė. Todėl pareiškėja prašė skundą tenkinti, panaikinti
atsakovo sprendimą ir įpareigoti atsakovą pateikti pareiškėjai ir poveikio
aplinkai vertinimo subjektams motyvuotą atrankos išvadą, ar privaloma
atlikti poveikio aplinkai vertinimą.
Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono
aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime (b. l. 93–95) į pareiškėjos
skundą nurodė, kad su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašė jo netenkinti.
Nurodė, kad 2007 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos tinklapyje buvo paskelbtas pranešimas apie gautą ūkininkės
V. R. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.
Ataskaitos rengėjui buvo pateiktos pastabos, ir gavus pataisymus pagal
šias pastabas, buvo parengtas 2008 m. sausio 14 d. sprendimo Nr. SR-S75(7.1) projektas, kuriame buvo leidžiama ūkio plėtra. Šis projektas nebuvo
oficialiai paskelbtas. Tą pačią dieną paaiškėjo naujos aplinkybės, todėl buvo
parengtas 2008 m. sausio 22 d. raštas Nr. SR-S-157(7.1), kad ankstesnis
sprendimas negalioja. Varnių regioninio parko direkcija nebuvo pakviesta
poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviu. Šiaulių regiono aplinkos
apsaugos departamentas kreipėsi į Varnių regioninio parko direkciją, kaip į
konsultantus, kad šie pareikštų savo nuomonę dėl planuojamos ūkinės veiklos
jų administruojamoje teritorijoje. Varnių regioninio parko direkcija nepritarė
planuojamos ūkinės veiklos plėtrai saugomoje teritorijoje. Šiaulių regiono
aplinkos apsaugos departamentas papildomai kreipėsi į kitus konsultantus
– Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos. Gautos išvados, kuriomis nepritarta ūkininkės V. R. ūkio plėtrai
Milvydiškių k. Varnių sen., Telšių r. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos
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departamentas 2008 m. sausio 23 d. priėmė sprendimą Nr. SR-S-159(7.1),
kad esamo ūkininkės V. R. ūkio plėtra Milvydiškių k. Varnių sen., Telšių r.,
negalima. Šis sprendimas buvo paskelbtas 2008 m. sausio 25 d. „Valstybės
žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, taip pat apie sprendimą buvo
informuota V. R. 2008 m. spalio 10 d. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos
departamentas gavo pareiškėjos 170 vietų galvijų tvarto statybos esamame
ūkyje Milvydiškių k. Varnių sen., Telšių r. informaciją atrankai dėl privalomo
poveikio aplinkai vertinimo. Atranka buvo nenagrinėta, kadangi metų
pradžioje priimtas sprendimas, kad esamo ūkio plėtra, pastatant 180 vietų
tvartą, negalima. Pateiktoje informacijoje atrankai dėl privalomo poveikio
aplinkai vertinimo suformuluotas kitoks pavadinimas, tai yra vietoje esamo
ūkio plėtros, dabar nurodoma 170 galvijų vietų tvarto statyba esamame
ūkyje. Vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos 2008 m. sausio 21 d. raštu Nr. V3-7.7134, toks ūkis negali būti Varnių regioninio parko Drujos geomorfologinio
draustinio teritorijoje. Pažymi, kad grafinė medžiaga, tai yra „Esamos
sodybos išplėtimas su gamybiniais pastatais“ brėžinys tiek poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitoje, tiek planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo atrankos dokumentuose pateiktas toks pat. Be to, šiuose
brėžiniuose numatoma ne 180 ar 170 vietų tvartas, o 200 vietų. Informacija
šioje atrankoje pateikta analogiškai, kaip anksčiau nagrinėtoje Poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitoje, tik pakeitus galvijų skaičių vietoje 180 į 170.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Varnių regioninio parko direkcija
atsiliepime (b. l. 75–77) su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jo netenkinti.
Nurodė, kad pareiškėjos žemės sklypas, kuriame ji nori statyti 170 vietų
galvijų tvartą, yra Drujos geomorfologiniame draustinyje, o ne žemės ūkio
paskirties zonoje. Šiame žemės sklype 2007 m. V. R. planavo statyti 180
vietų galvijų tvartą. Šiai planuojamai veiklai vadovaujantis LR planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 str. 5 d. buvo atliktos
visos procedūros: vykdyta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, parengta
poveikio aplinkai vertinimo programa, parengta poveikio aplinkai vertinimo
ataskaita, priimtas sprendimas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas 2008 m. sausio 23 d. raštu
Nr. SR-S-159(7.1) priėmė sprendimą: atsižvelgiant į konsultantų išvadas,
ūkininkės V. R. ūkio plėtra Milvydiškių k., Varnių sen., Telšių r. negalima.
Mano, kad atsakovo 2008 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. SR-S-1975(7.1)
yra teisingas, nes pagal Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio nuostatas
gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su
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draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir
buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba
kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant
juridinį faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar
projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose. Drujos geomorfologinio
draustinio tikslas – išsaugoti stambiausią parke Drujos plokščiakalvę,
Gūšros duburį su būdingomis biocenozėmis. Nagrinėjamas žemės sklypas
yra Drujos upelio aukštupyje. To paties įstatymo 13 straipsnyje nurodyta,
kad draudžiama statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose ir
bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose. Varnių regioninio
parko tvarkymo plane naujos statybos – gamybinis žemės ūkio kompleksas
(stambi ferma) šioje vietoje nenumatytas. Pagal specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų XXXIV skyriaus nuostatas pastatai regioniniuose parkuose
projektuojami, statomi ar rekonstruojami pagal teisės aktuose ir teritorijų
planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, atsižvelgiant į regiono
architektūros savitumus bei kraštovaizdžio pobūdį. Be to, valstybiniuose
parkuose draudžiama kurti specializuotus ūkius, darkančius tradicinį
kraštovaizdžio pobūdį. Pagal šių sąlygų XXXVII skyriaus 155.4 punktą
geomorfologiniuose draustiniuose draudžiama statyti statinius, jeigu tai
pažeidžia reljefo raiškumą. Nagrinėjamas karvių kompleksas neatitinka
regiono architektūros savitumų. Jo atsiradimas nagrinėjamoje vietoje
iš esmės keičia kraštovaizdžio pobūdį, o dideli ūkiniai ir fermų pastatai
akivaizdžiai iškreipia reljefo suvokimą, tai yra pažeidžia reljefo raiškumą,
dominuoja reljefo formų atžvilgiu. Regioniniame parke tokių žemės ūkio
kompleksų atsiradimas galėtų būti nagrinėjamas tik žemės ūkio funkcinio
prioriteto zonose. Nei Telšių bendrajame plane, nei Varnių regioninio parko
tvarkymo plane karvių kompleksas Drujos geomorfologiniame draustinyje
nenumatytas. Pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype be
gyvenamojo namo ir kitų priklausinių jau stovi stambūs ūkiniai pastatai. Šiuo
metu pastatai rekonstruoti ir padidinti bei pastatyta nauja 180 vietų veršidė,
kurios plotas – 1822 m2. Šioje teritorijoje galėjo būti sodyba su tradiciniais
priklausiniais. Ūkio su stambiais pastatais kūrimas geomorfologiniame
draustinyje prieštarauja teisės aktų nuostatoms, todėl šio karvių komplekso
plėtra draustinyje negalima.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsiliepime (b. l.
103–105) į pareiškėjos skundą nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė
jo netenkinti. Nurodė, kad dar 2007 m. pareiškėja, ketindama plėsti savo
217

I. Administracinių teismų praktika

ūkį, tai yra statyti papildomai 180 vietų galvijų tvartą, kreipėsi į Šiaulių
regiono aplinkos apsaugos departamentą dėl poveikio aplinkai vertinimo.
Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, buvo priimtas 2008 m. sausio 23 d.
sprendimas Nr. SR-S-159(7.1), kad V. R. ūkio plėtra negalima. Planuojama
ūkininkės veikla pripažinta negalima vadovaujantis Saugomų teritorijų
įstatymo 9 ir 13 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
Nr. 343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ XXXIV skyriaus
139 punktu ir XXXVII skyriaus 155.4 punktu bei Varnių regioninio parko
tvarkymo planu, patvirtintu aplinkos ministro 2006 m. gegužės 18 d.
įsakymu Nr. D1-246. Pareiškėja nepagrįstai pateikė pakartotinį prašymą
atsižvelgdama į planuojamos veiklos mastą, atliekų susidarymą, jų tvarkymą
ir kt., tai yra iš esmės į veiklos rezultatą. Šiuo atveju praplėsti ūkį pastatant
180 ar 170 vietų galvijų tvartą neleista ne dėl planuojamos veiklos rezultato,
o apskritai dėl veiklos apribojimų, taikomų saugomoje teritorijoje, numatytų
Saugomų teritorijų įstatymo 9 ir 13 straipsniuose bei kituose atsiliepime
paminėtuose teisės aktuose. Varnių regioninio parko tvarkymo plane naujos
statybos – gamybinis žemės ūkio kompleksas (stambi ferma) šioje vietoje
nenumatytas. Be to, tokio objekto statyba nesusijusi su draustinio steigimo
tikslais – išsaugoti stambiausią parke Drujos plokščiakalvę, Gūšros duburį
su būdingomis biocenozėmis. Ir 180 vietų galvijų tvartas, ir 170 vietų galvijų
tvartas – stambių gabaritų pastatai. Būtent dėl šios priežasties pagal dabar
galiojančius teisės aktus tokių pastatų statyba Varnių regioninio parko Drujos
geomorfologiniame draustinyje negalima.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas
prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atsiliepime (b. l. 110–111) į
pareiškėjos skundą nurodė, kad pareiškėjos sklype nėra Kultūros vertybių
registre registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat minėtas žemės
sklypas nepatenka į Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamųjų
kultūros vertybių teritorijas ar apsaugos zonas, todėl prašė bylą spręsti teismo
nuožiūra.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Telšių apskrities viršininko
administracija atsiliepime (b. l. 114) į pareiškėjos skundą nurodė, kad dėl
pareiškėjos skundo nepasisako, nes skundžiamas sprendimas Lietuvos
Respublikos apskrities valdymo įstatymu nepriskirtas apskrities viršininko
administracijos kompetencijai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Telšių rajono savivaldybės administracija
pateiktame atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjos skundu sutinka (b. l. 99–
100).
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II.
Šiaulių apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 30 d.
sprendimu pareiškėjos skundą atmetė.
Teismas, priimdamas sprendimą, atsižvelgė į Planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 str. 2 d., kurioje numatyta,
kad planuojama ūkinė veikla – numatoma vykdyti veikla, apimanti
statinių statybą, esamų statinių rekonstravimą, <...> ir kitą ūkinę veiklą,
galinčią turėti poveikį aplinkai. Nustatė, kad pareiškėja kreipėsi į atsakovą
dėl statinio statybos, tai yra 170 vietų galvijų tvarto statybos pareiškėjai
priklausančiame žemės sklype, esančiame Milvydiškių km., Varnių sen.,
Telšių r. Iš VĮ Registrų centro Telšių filialo pažymėjimo „Apie nekilnojamojo
daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre“
(b. l. 19–28) matyti, kad 2.1. punkte aprašytas žemės sklypas, kurio unikalus
Nr. (duomenys neskelbtini), yra 9,0008 ha ploto. Šio pažymėjimo 9.3. ir 9.4.
punktuose numatyta, kad visas sklypas patenka į geomorfologinio draustinio
ir nacionalinio ir regioninio parko teritorijas. Saugomų teritorijų įstatymo 9
straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyta, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose
draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius
statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę
buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos
vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat
vietas, nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo
planavimo dokumentuose, <...>. Saugomų teritorijų įstatymo 13 str. 2 d. 4
p. numatyta, kad valstybiniuose parkuose draudžiama arba ribojama veikla,
galinti pakenkti saugomiems kompleksams ir objektams (vertybėms), taip
pat rekreaciniams ištekliams. Valstybiniuose parkuose draudžiama statyti
statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir
bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose. To paties įstatymo
3 dalyje numatyta, kad statiniai valstybiniuose parkuose projektuojami,
statomi ar rekonstruojami vadovaujantis teisės aktais, valstybinių parkų
tvarkymo planų (planavimo schemų) sprendiniais, atsižvelgiant į miestelių
ir kaimų architektūros, kraštovaizdžio ypatumus, paveldo objektų apsaugos
reikalavimus. Leistinas ir rekomenduojamas statinių formas, dydžius,
teritorijos užstatymo procentą, atstumus nuo vandens telkinių ir šlaitų
nustato valstybinių parkų individualūs apsaugos reglamentai ir (ar) statybų
saugomose teritorijose regioniniai architektūriniai reglamentai. <...>.
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Teismas nustatė, kad Varnių regioninio parko tvarkymo plane, patvirtintame
2006 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu
Nr. D1-246, nėra numatyta Varnių regioniniame parke statyti tokius statinius.
Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu
Nr. 343 patvirtintų „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygų“ 136.5.
p. numatyta, kad pagal bendruosius apribojimus visose nacionalinių ir
regioninių parkų teritorijose draudžiama kurti stambius specializuotus
(sodininkystės, gėlininkystės, šiltnaminės daržininkystės, paukštininkystės,
žvėrininkystės, tvenkininės žuvininkystės ir kt.) ūkius, darkančius
tradicinį kraštovaizdžio pobūdį, o to paties nutarimo 154.3. numatyta, kad
geomorfologiniuose draustiniuose draudžiama veikla, numatyta Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnyje. Geomorfologiniuose
draustiniuose taip pat draudžiama kurti ir plėsti sodų bendrijas,
specializuotus gėlininkystės, sodininkystės, šiltnaminės daržininkystės,
tvenkininės žuvininkystės ir kitus tokio pobūdžio ūkius. Pareiškėjos
numatomas statyti 170 galvijų vietų tvartas nėra susijęs su draustinio steigimo
tikslais, taip pat jis keistų, o kartu ir išdarkytų tradicinio kraštovaizdžio
pobūdį, todėl toks statinys yra draudžiamas statyti. Tokia išvada jau buvo
padaryta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos
apsaugos departamento 2008 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. SR-S-159(7.1),
kuriame buvo konstatuota, kad šiuo metu žemės sklype esamų pastatų plotas
viršija regioniniuose parkuose leidžiamo sodybinio užstatymo plotą. Esamas
žemės ūkio gamybinis kompleksas jau dabar keičia tradicinio kraštovaizdžio
pobūdį, pažeidžia reljefo raiškumą, dominuoja reljefo formų atžvilgiu.
Ūkininkės ūkis matomas nuo visų aukštesnių kalvų bei kelio <...> (b. l. 44–
46). Pareiškėjos planuojama ūkinė veikla yra numatoma Varnių regioniniame
parke, Drujos geomorfologiniame draustinyje. Drujos geomorfologinio
draustinio tikslas yra išsaugoti stambiausią parke Drujos plokščiakalvę,
Gūšros duburį su būdingomis biocenozėmis. Pareiškėjos norimas statyti
statinys keistų kraštovaizdžio pobūdį, reljefą. Pareiškėjos planuojamos ūkinės
veiklos dėl 180 galvijų vietų tvarto statybos poveikio aplinkai vertinimas
buvo atliktas, priimtas neigiamas sprendimas. Šiame sprendime buvo
akcentuota, kad pareiškėjos ūkio plėtra negalima ne dėl didesnio galvijų
skaičiaus, bet dėl naujo pastato, kuris darko kraštovaizdį. Pareiškėjos naujas
reikalavimas dėl planuojamos ūkinės veiklos statant 170 vietų galvijų tvartą
dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos iš esmės nesiskiria nuo ankstesnio
reikalavimo, nes tiek 180 vietų galvijų tvarto statinys, tiek ir 170 vietų galvijų
tvarto statinys vienodai darko draustinio kraštovaizdį. Pareiškėja nurodė,
220

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

kad iš esmės skiriasi veiklos mastas priklausomai nuo galvijų skaičiaus (170
ir 180 galvijų). Esant mažesniam galvijų skaičiui iš esmės skiriasi veiklos
mastas, atliekų susidarymas, jų tvarkymas. Tačiau pareiškėjos prašymas
nebuvo patenkintas, atsižvelgiant ne į veiklos rezultatą, o dėl veiklos
apribojimų, taikomų saugomoje teritorijoje, numatytų Saugomų teritorijų
įstatymo 9 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
Nr. 343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ XXXIV skyriaus
139 punkte ir XXXVII skyriaus 154.3 punkte, Varnių regioninio parko
tvarkymo planu, patvirtintu 2006 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-246, nes pareiškėjos planuojama ūkinė
veikla pasirinktoje vietoje negalima, todėl, teismo vertinimu, atsakovas
pagrįstai nenagrinėjo informacijos atrankai dėl privalomo poveikio aplinkai
vertinimo.
III.
Pareiškėja V. R. (toliau – ir apeliantė) apeliaciniu skundu (b. l.
142–146) prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo
2009 m. sausio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos
skundą tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:
1. Įvertinusi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
3 str. 1 d. 1 p. ir 6 str. 3 d. bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktiką, daro išvadą, kad priimdamas tokį sprendimą, atsakovas viršijo
įstatymų jam nustatytus įgaliojimus. Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas)
7 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad atsakinga institucija per 20 darbo dienų
nuo informacijos gavimo dienos raštu pateikia planuojamos ūkinės veiklos
organizatoriui (užsakovui) ir poveikio aplinkai vertinimo subjektams
motyvuotą atrankos išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai
vertinimą. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Planuojamos ūkinės veiklos
metodinių nurodymų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. Dl-665, 12 punkte. Todėl atsakovas
privalėjo išnagrinėti jam pateiktą informaciją ir priimti vieną iš Įstatyme
numatytų sprendimų – privaloma ar ne, planuojamai ūkinei veiklai atlikti
poveikio aplinkai vertinimą. Tokia atsakovo prievolė kyla jau vien iš to,
kad pareiškėjos planuojama veikla yra įrašyta į planuojamos ūkinės veiklos,
kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių
sąrašą (Įstatymo 2 priedo 1.2 p.). Atsakovo teisė priimti kitokį sprendimą
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Įstatyme nėra nustatyta. Atitinkamai atsakovo sprendimas, priimtas
viršijant jam suteiktus įgaliojimus, yra neteisėtas. Teismas, kaip ir atsakovas,
neįvertino, kad poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūra skiriasi nuo
poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Lietuvos Respublikos įstatymų
ir kitų teisės aktų nuostatos, įskaitant ir nuostatas dėl veiklos galimumo
atitinkamoje vietovėje, vertinamos ir į jas atsižvelgiama tik atliekant poveikio
aplinkai vertinimo procedūrą (Įstatymo 2 str. 9 d., 4 str. 3 d.). Teismas
turėjo atsižvelgti, kad poveikio aplinkai vertinimo atrankos tikslas yra ne
konstatuoti, kad atitinkama veikla galima ar negalima, bet tik nustatyti, ar
privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimą (Įstatymo 7 str. 2 d.). Todėl teismas, priimdamas sprendimą,
Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių veiklą saugomoje
teritorijoje, nuostatas, kaip ir atsakovas, analizavo nepagrįstai. Teismo ir
atsakovo vertinamos teisės aktų normos nėra susijusios su poveikio aplinkai
vertinimo atrankos procedūra, jomis remiantis negali būti konstatuojama,
kad atsakovo sprendimas atsisakyti nagrinėti atrankai pareiškėjos pateiktą
informaciją yra teisėtas ir pagrįstas. Pažymi, kad teismas Įstatymo nuostatų,
reglamentuojančių atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, neanalizavo.
2. Įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad planuojama ūkinė veikla
– tai numatoma vykdyti veikla, apimanti statinių statybą <...> ir kitą ūkinę
veiklą, galinčią turėti poveikį aplinkai. Pažymi, kad pareiškėjos planuojama
veikla apima ne tik naujo statinio statybą, bet ir galvijų auginimą. Vertinant,
ar 180 vietų galvijų tvarto statyba ir 170 vietų galvijų tvarto statyba yra
tapati planuojama veikla, būtina atsižvelgti ne tik į tai, kad abiem atvejais yra
statomas statinys, bet ir į tame statinyje planuojamą vykdyti veiklą – galvijų
skaičių, atliekų kiekį, jų susidarymo ir tvarkymo ypatybes bei šių faktorių
įtaką aplinkai (Įstatymo 3 str. 1 d., 7 str. 4 d., 5 d. ir kt.). Todėl vertinant, ar
planuojama ūkinė veikla yra tapati, būtina atsižvelgti į visas su planuojama
veikla susijusias aplinkybes. Planuojama veikla ir jos įtaka aplinkai vertinama
atliekant poveikio aplinkai vertinimo procedūrą, o ne atrankos procedūrą.
Atitinkamai, atsakovas, neatlikęs planuojamos ūkinės veiklos – 170 vietų
galvijų tvarto statybos poveikio aplinkai vertinimo, negalėjo konstatuoti,
kad ši veikla yra tapati kitai pareiškėjos planuotai veiklai – 180 vietų galvijų
tvarto statybai. Be to, atsakovas išvados, kad planuojamos veiklos yra
tapačios, priėjo net faktiškai neatlikęs jokių šių dviejų veiklų palyginimo.
Atkreipia dėmesį į tai, kad Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento
atstovė Jurgita Stankutė teismo posėdžio metu negalėjo nurodyti, kokiais
kriterijais vadovaujantis ir į ką atsižvelgiant buvo konstatuota, kad pareiškėjos
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planuotos veiklos yra tapačios. Be to, Jurgita Stankutė, atstovaudama
atsakovui, sutiko, kad dėl planuojamos ūkinės veiklos – 170 vietų galvijų
tvarto statybos, gali būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas. Tačiau
Šiaulių apygardos administracinis teismas, priimdamas sprendimą, į tokius
atsakovo atstovės paaiškinimus neatsižvelgė ir jų nevertino.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas
prie Kultūros ministerijos (toliau – ir Departamentas) atsiliepime (b. l.
153–154) pažymi, kad byloje keliamas klausimas dėl planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos nėra susijęs su Departamento
kompetencija, kadangi žemės sklypas, kuriame planuojama esamo ūkio
plėtra, nepatenka į Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamųjų
kultūros vertybių teritorijas ar apsaugos zonas. Prašo apeliacinį skundą
nagrinėti teismo nuožiūra.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Varnių regioninio parko direkcija
atsiliepimu (b. l. 155–157) prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios
instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad V. R. nuosavybės
teise priklausančiame žemės sklype (kad. Nr. 7823/0003:2) Milvydiškių km.,
Varnių sen., Telšių r., Varnių regioninio parko Drujos geomorfologiniame
draustinyje, be gyvenamojo namo ir kitų priklausinių, jau stovi stambūs
ūkiniai pastatai. Šiuo metu pastatai rekonstruoti ir padidinti bei pastatyta
nauja 180 vietų veršidė (statybos pradžia 2005 m.), kurios plotas – 1822
kv. m. Visų esamų pastatų plotas – 4983 kv. m. Tai jau gamybinis žemės
ūkio kompleksas (stambi ferma), o ne sodyba. Įvertinę žemiau pateiktų
teisės aktų nuostatas ir esamą užstatymą, informuoja, kad šioje teritorijoje
galėjo būti sodyba su tradiciniais priklausiniais. Ūkio su stambiais pastatais
kūrimas geomorfologiniame draustinyje prieštarauja teisės aktų nuostatoms
ir šio karvių komplekso plėtra draustinyje yra negalima. 2007 m. atlikus
visas poveikio aplinkai vertinimo procedūras dėl naujos 180 galvijų fermos
statybos ir Šiaulių RAAD 2008 m. sausio 23 d. priėmus sprendimą raštu
Nr. SR-S-159(7.1), kad ūkininkės V. R. ūkio plėtra Milvydiškių k. Varnių
sen., Telšių r. negalima, vadovaujantis protingumo kriterijais, vertina, kad
tokia veikla turėtų būti negalima ir 170 vienetų galvijų tvartui, nes ne galvijų
auginimas, o naujo pastato statyba šioje teritorijoje negalima. Mano, kad dar
kartą atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras yra tiesiog nelogiška. V.
R. veiksmus – besąlygišką siekimą statyti tvartą, žinant, kad šioje teritorijoje
statyti negalima – vertina kaip nesąžiningumą.
Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio nuostatas gamtiniuose
ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo
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tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose
(kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra
pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip
pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo
planavimo dokumentuose. Drujos geomorfologinio draustinio tikslas –
išsaugoti stambiausią parke Drujos plokščiakalvę, Gūšros duburį su būdingomis
biocenozėmis. Nagrinėjamas žemės sklypas yra Drujos upelio aukštupyje.
To paties įstatymo 13 straipsnyje nurodyta, kad draudžiama statyti statinius
valstybinių parkų tvarkymo planuose ir bendrojo planavimo dokumentuose
nenustatytose vietose. Varnių regioninio parko tvarkymo plane naujos statybos
– gamybinis žemės ūkio kompleksas (stambi ferma) šioje vietoje nenumatytas.
Pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXXIV skyriaus
(Nacionaliniai ir regioniniai parkai) nuostatas pastatai regioniniuose
parkuose projektuojami, statomi ar rekonstruojami pagal teisės aktuose ir
teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, atsižvelgiant
į regiono architektūros savitumus (aukštingumą, pobūdį, formas, tradicines
statybines medžiagas) bei kraštovaizdžio pobūdį. Be to, valstybiniuose
parkuose draudžiama kurti specializuotus ūkius, darkančius tradicinį
kraštovaizdžio pobūdį. Pagal šių sąlygų XXXVII skyriaus (Geomorfologiniai
draustiniai) 155.4 punktą geomorfologiniuose draustiniuose draudžiama
statyti statinius, jeigu tai pažeidžia reljefo raiškumą. Nagrinėjamas karvių
kompleksas (sąvoka minima V. R. pateiktame „Planuojamos ūkinės veiklos
organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų
rengėjo pateikiama informacija“ 2.2.11. p.) neatitinka regiono architektūros
savitumų. Jo atsiradimas nagrinėjamoje vietoje iš esmės keičia kraštovaizdžio
pobūdį, o dideli ūkiniai ir fermų pastatai akivaizdžiai iškreipia reljefo
suvokimą t. y. pažeidžia reljefo raiškumą, dominuoja reljefo formų atžvilgiu.
Regioniniame parke tokių žemės ūkio kompleksų atsiradimas galėtų būti
nagrinėjamas tik žemės ūkio funkcinio prioriteto zonose.
Nei Telšių bendrajame plane, nei Varnių regioninio parko tvarkymo
plane (Varnių regioninio parko ir jo zonų ribų planas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1314,
Varnių regioninio parko tvarkymo planas, patvirtintas aplinkos ministro
2006 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. Dl-246 (Žin., 2006, Nr. 60-2148) karvių
kompleksas Drujos geomorfologiniame draustinyje nenumatytas.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos
apsaugos departamentas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 159–160) prašo
apeliacinį skundą atmesti.
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Nurodo, kad 2007 m. metų gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos tinklapyje buvo paskelbtas pranešimas apie gautą
ūkininkės V. R. planuojamos ūkinės veiklos (toliau – ir PŪV) poveikio
aplinkai vertinimo (toliau – ir PAV) ataskaitą dėl „Esamo ūkininkės V. R. ūkio
plėtros Milvydiškių km., Varnių sen., Telšių raj.“.
2008 m. sausio 8 d. raštu Nr. SR-S-36(7.1) buvo pateiktos pastabos V. R.
ir PAV ataskaitos rengėjui V. Vaizgielai. Gavus pataisymus į pateiktas pastabas,
buvo parengtas 2008 m. sausio 14 d. sprendimo Nr. SR-S-75(7.1) projektas,
kuriame buvo leidžiama ūkio plėtra. Šis sprendimo projektas nebuvo oficialiai
skelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Aplinkos
ministerijos internatiniame tinklapyje, kaip numato Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. Dl-370 „Visuomenės
informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procese tvarkos aprašas“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472). Paaiškėjus
nenumatytoms aplinkybėms, buvo parengtas 2008 m. sausio 22 d. raštas
Nr. SR-S-157(7.1) dėl ankstesnio sprendimo negaliojimo. Vadovaujantis
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin.,
2005, Nr. 84-3105) 5 straipsnio 2 dalimi, Varnių regioninio parko direkcija
jos pačios prašymu ar atsakingos institucijos nebuvo pakviesta poveikio
aplinkai vertinimo proceso dalyviu. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos
departamentas, vadovaudamasis šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3
punktu, 2007 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. SR-S-2499(7.1), kreipėsi į Varnių
regioninio parko direkciją, kaip į konsultantus, kad šie pareikštų savo
nuomonę dėl planuojamos ūkinės veiklos jų administruojamoje teritorijoje.
2007 m. gruodžio 28 d. gautas raštas Nr. 277, kuriame Varnių regioninio
parko direkcija nepritaria planuojamos ūkinės veiklos plėtrai saugomoje
teritorijoje. ŠRAAD 2008 m. sausio 17 d. raštu Nr. SR-S-127(7.1) papildomai
kreipėsi į kitus konsultantus – Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie
Lietuvos Respublikos aplinkos misterijos. 2008 m. sausio 21 d. gautas raštas
Nr. V3-7.7-134, kuriame pateikiamos išvados, nepritariančios ūkininkės V. R.
ūkio plėtrai Milvydiškių km., Varnių sen., Telšių r. Šiaulių regiono aplinkos
apsaugos departamentas 2008 m. sausio 23 d. priėmė sprendimą Nr. SRS-159(7.1), kad esamo ūkininkės V. R. ūkio plėtra Milvydiškių km., Varnių
sen., Telšių r. negalima. Apie 2008 m. sausio 23 d. sprendimą Nr. SR-S159(7.1) faksu tą pačią dieną buvo informuota pareiškėja, taip pat ir poveikio
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas V. Vaizgiela. 2008 m. sausio 23 d.
priimtas sprendimas Nr. SR-S-159(7.1) 2008 m. sausio 25 d. buvo skelbtas
„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 7. Papildomai V. R.
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buvo informuota 2008 m. sausio 29 d. raštu Nr. SR-S-203(7.1) apie „Valstybės
žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ paskelbtą informaciją.
2008 m. spalio 10 d. Šiaulių RAAD gavo ūkininkės V. R. 170 vietų
galvijų tvarto statybos, esamame ūkyje Milvydiškių km., Varnių sen., Telšių
r. informaciją atrankai dėl privalomo poveikio aplinkai vertinimo. Atranka
nenagrinėta, kadangi metų pradžioje priimtas sprendimas, kad esamo
ūkio plėtra pastatant 180 vietų tvartą negalima. Pateiktoje informacijoje
atrankai dėl privalomo poveikio aplinkai vertinimo suformuluotas kitoks
pavadinimas t. y. vietoje esamo ūkio plėtros dabar nurodoma 170 galvijų
vietų tvarto statyba esamame ūkyje. Vadovaujantis Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos 2008 m. sausio 21 d.
raštu Nr. V3-7.7-134, toks ūkis negali būti Varnių regioninio parko Drujos
geomorfologinio draustinio teritorijoje. Vadovaujantis Planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo Planuojamos ūkinės
veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo,
rūšių sąrašo 1.2 punktu, matyti, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas
tik kai auginamų naminių gyvulių skaičius viršija 200 gyvulių. Pažymi, kad
grafinė medžiaga t. y. „Esamos sodybos išplėtimas su gamybiniais pastatais“
brėžinys tiek PAV ataskaitoje, tiek PŪV PAV atrankos dokumentuose
pateiktas toks pat. Be to, šiuose brėžiniuose numatoma ne 180 ar 170, o 200
vietų tvartas. Informacija šioje atrankoje pateikta analogiškai, kaip anksčiau
nagrinėtoje PAV ataskaitoje, tik pakeitus galvijų skaičių vietoje 180 į 170.
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos atsiliepimu (b. l. 161–163) prašo apeliacinį skundą
atmesti.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas atmestinas.
Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono
aplinkos apsaugos departamentas pagrįstai 2008 m. spalio 22 d. sprendimu
Nr. SR-S-1975(7.1) atsisakė nagrinėti informaciją atrankai dėl privalomo
poveikio aplinkai vertinimo.
Apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas tuo argumentu, kad atsakovas
negalėjo nenagrinėti informacijos atrankai dėl privalomo poveikio aplinkai
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vertinimo, tai yra besąlygiškai privalėjo ją nagrinėti ir priimti vieną iš
galimų sprendimų: privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimą ar neprivaloma, o pirmosios instancijos teismas,
kaip ir atsakovas, priimdamas sprendimą, nepagrįstai analizavo Lietuvos
Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių veiklą saugomoje teritorijoje,
nuostatas.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo
(toliau – ir Poveikio aplinkai vertinimo įstatymas) 4 straipsnio nuostatos
numato poveikio aplinkai vertinimo tikslus: nustatyti, apibūdinti ir įvertinti
galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį
visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir
jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei,
materialinėms vertybėms ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms bei šių
aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai (1 d. 1 p.); sumažinti planuojamos
ūkinės veiklos neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir kitiems šio straipsnio
1 punkte išvardytiems aplinkos komponentams arba šio poveikio išvengti (1
d. 2 p.); nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį
aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje (1 d. 3 p.). Pagal Poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 2 straipsnio 7 dalį, poveikis aplinkai – tai numatomas
aplinkos pokytis, kurio priežastis yra planuojama ūkinė veikla. Atsižvelgiant į
tai, kas paminėta, darytina išvada, kad poveikio aplinkai vertinimo tikslai yra
įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį
aplinkai, sumažinti planuojamos ūkinės veiklos neigiamą poveikį ir nustatyti,
ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina
pasirinktoje vietoje. Tačiau tais atvejais, kai įstatymu yra draudžiama tam
tikra statyba ir draudimas nesiejamas su tam tikru šios statybos poveikiu
aplinkai, poveikio aplinkai vertinimas iš esmės nėra privalomas. Atsižvelgiant
į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo nuostatos nereikalauja vykdyti poveikio aplinkai
vertinimo proceso tokiu atveju, kai remiantis įstatymų nuostatomis, konkreti
planuojama veikla – nepriklausomai nuo jos konkretaus poveikio aplinkai –
apskritai nėra leistina pasirinktoje vietoje.
Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje planuojama
statyba, tai yra 170 vietų galvijų tvarto statyba, pareiškėjai priklausančiame
žemės sklype, esančiame Milvydiškių km., Varnių sen., Telšių r., kuris patenka
į Varnių regioninio parko teritoriją ir Drujos geomorfologinį draustinį,
neatitinka Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkto, kuris
nustato, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama
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statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus
esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų
liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip
pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo
planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose, taip pat
Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 4 punkto, kuriame
nustatyta, kad valstybiniuose parkuose draudžiama statyti statinius
valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo
planavimo dokumentuose nenustatytose vietose, kai Varnių regioninio
parko tvarkymo plane, patvirtintame 2006 m. gegužės 18 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-246, nėra numatyta nauja
statyba konkrečiame sklype, o pareiškėjos numatomas statyti 170 galvijų
vietų tvartas nėra susijęs su draustinio steigimo tikslais. Taip pat planuojama
statyba neatitinka Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygų XXXVII
skyriaus (geomorfologiniai draustiniai) 154 punkto, kuris nustato, kad
geomorfologiniuose draustiniuose draudžiama veikla, numatyta Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnyje, ir 154.3 punkto, kuris
nustato, kad geomorfologiniuose draustiniuose taip pat draudžiama kurti ir
plėsti sodų bendrijas, specializuotus gėlininkystės, sodininkystės, šiltnaminės
daržininkystės, tvenkininės žuvininkystės ir kitus tokio pobūdžio ūkius,
reikalavimų.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos
apsaugos departamento 2008 m. sausio 23 d. sprendime Nr. SR-S-159(7.1)
buvo konstatuota, kad šiuo metu žemės sklype esamų pastatų plotas viršija
regioniniuose parkuose leidžiamo sodybinio užstatymo plotą. Esamas
žemės ūkio gamybinis kompleksas jau dabar keičia tradicinio kraštovaizdžio
pobūdį, pažeidžia reljefo raiškumą, dominuoja reljefo formų atžvilgiu. Šiame
sprendime buvo akcentuota, kad pareiškėjos ūkio plėtra negalima ne dėl
didesnio galvijų skaičiaus, bet dėl naujo pastato, kuris darko kraštovaizdį.
Drujos geomorfologinio draustinio tikslas – išsaugoti stambiausią parke
Drujos plokščiakalvę, Gūšros duburį su būdingomis biocenozėmis, o
nagrinėjamas žemės sklypas yra Drujos upelio aukštupyje. Teisėjų kolegija
sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjos prašymas
nebuvo patenkintas atsižvelgiant ne į veiklos rezultatą, o dėl veiklos (statybos)
apribojimų, taikomų saugomoje teritorijoje, numatytų Saugomų teritorijų
įstatymo 9 ir 13 straipsniuose, Varnių regioninio parko tvarkymo planu,
patvirtintu 2006 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
įsakymu Nr. D1-246, nes pareiškėjos planuojama ūkinė veikla pasirinktoje
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vietoje negalima. Todėl teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad pareiškėjos
argumentai, susiję su tuo, kad nauja planuojama ūkinė veikla, statant 170
vietų galvijų tvartą, darytų mažesnį poveikį aplinkai nei anksčiau planuota,
nėra nagrinėtini.
Remdamasi šiais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad
pirmosios instancijos teismas procesinių pažeidimų, turinčių įtakos priimto
sprendimo teisėtumui bei teisingumui, nepadarė, tinkamai vertino teisės
aktus, reguliuojančius ginčo santykius, bei faktines ginčo aplinkybes, priėmė
teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį ABTĮ 86 straipsnio reikalavimus.
Todėl apeliacinis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo
sprendimas paliekamas nepakeistas.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
pareiškėjos V. R. apeliacinį skundą atmesti. Šiaulių apygardos
administracinio teismo 2009 m. sausio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.4. Dėl socialinės apsaugos
3.4.1. Dėl darbo biržos teisės nutraukti nedarbo draudimo išmokos
mokėjimą, kai bedarbio statusą turintis asmuo neatvyksta priimti
pasiūlymo dirbti
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo
11 straipsnio 3 punkto (2003 m. gruodžio 16 d. įstatymo Nr. IX-1904 redakcija)
ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos
28 d. įsakymu Nr. A1-207 patvirtinto Ieškančių darbo asmenų registravimo
ir apskaitos teritorinėse darbo biržose sąlygų ir tvarkos aprašo 16.2.3 punkto
nuostatomis, nedarbo draudimo išmokos mokėjimo nutraukimas ir bedarbio
statuso sustabdymas inter alia siejamas su bedarbio neatvykimu nustatytu
laiku į teritorinę darbo biržą priimti pasiūlymo dirbti. Nurodytose normose
akcentuojamas ne tiek neatvykimo į teritorinę darbo biržą faktas, kiek
paties pasiūlymo bedarbiui pateikimas. Tai reiškia, kad taikydama šias teisės
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normas, teritorinė darbo birža privalo užtikrinti tokią bedarbiui privalomo
elgesio situaciją, kurioje bedarbiui būtų aiškiai ir vienareikšmiškai žinomi
ne tik konkretaus apsilankymo teritorinėje darbo biržoje laikas, bet ir tokio
apsilankymo tikslas (nagrinėjamu atveju pasiūlymo dirbti pateikimas). Tik
abiejų šių sąlygų laikymasis gali būti pripažintas pakankamu pagrindu taikyti
bedarbiui paminėtas teisines pasekmes – nutraukti nedarbo draudimo išmokos
mokėjimą ir sustabdyti bedarbio statusą.
Administracinė byla Nr. A143-484/2010
Procesinio sprendimo kategorija 6.4.3; 6.8

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. kovo 30 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Ričardo
Piličiausko (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjui A. R.,
atsakovo atstovei Ernestai Varnaitei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo A. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. kovo 27 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjo A. R. skundą atsakovui Vilniaus darbo biržai dėl
įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas A. R. (toliau – pareiškėjas, apeliantas) skundu (b. l. 12–
15), kurį patikslino (b. l. 2–5), kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį
teismą, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Vilniaus darbo biržos (toliau
– ir atsakovas) direktoriaus 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. V1-302 „Dėl
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bedarbio statuso sustabdymo, atstatymo ir panaikinimo“ ta apimtimi, kuria
jam trims mėnesiams sustabdomas bedarbio statusas; 2) panaikinti Vilniaus
darbo biržos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. V2-91 „Dėl
nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimo paskyrimo, sustabdymo,
atnaujinimo ir nutraukimo“ ta apimtimi, kuria jam nutraukiamas nedarbo
draudimo išmokos mokėjimas; 3) įpareigoti atsakovą sumokėti jam
priklausančias nedarbo draudimo išmokas, apskaičiuotas ir nesumokėtas nuo
2008 m. liepos 28 d. iki įsidarbinimo dienos.
Pareiškėjas nurodė, kad 2008 m. liepos 28 d. buvo įregistruotas
Vilniaus darbo biržoje, suteikiant jam bedarbio statusą, jam buvo įteikta
Ieškančio darbo atmintinė, kurioje buvo nurodyta aptarnaujančio
Vilniaus darbo biržos specialisto pavardė, kontaktinio telefono numeris
ir kito apsilankymo Vilniaus darbo biržoje data bei laikas. Atmintinėje
nurodytu laiku, t. y. 2008 m. rugpjūčio 5 d., atvyko į Vilniaus darbo biržą,
specialistė R. N. informavo apie paskirtą 989 Lt dydžio nedarbo draudimo
išmoką, paaiškino nedarbo draudimo išmokos mokėjimo tvarką, paprašė
pasirašyti užpildytoje Kliento apsilankymo kortelėje, kuri liko Vilniaus
darbo biržoje. Pasiteiravus, ar dar privalės atvykti į Vilniaus darbo biržą,
R. N. nurodė, kad susiradus darbą reikės paskambinti ir susitarti dėl darbo
sutarties kopijos pateikimo. Atsižvelgdamas į specialistės atsakymą bei į
tai, kad paminėtoje atmintinėje R. N. neįrašė kito apsilankymo datos ir
laiko, suprato, jog pareigos apsilankyti Vilniaus darbo biržoje tam, kad
būtų mokama nedarbo draudimo išmoka, neturi. Iki 2008 m. rugsėjo 24 d.
negavęs už 2008 m. rugpjūčio mėn. priklausančios visos nedarbo draudimo
išmokos, paskambino R. N., kuri informavo, kad nedarbo draudimo išmoka
bus išmokėta turbūt kitą savaitę, tačiau nesulaukęs nedarbo draudimo
išmokos ir 2008 m. spalio 9 d. paskambinęs pakartotinai sužinojo, jog jam
sustabdytas bedarbio statusas, nedarbo draudimo išmokos mokėjimas
nutrauktas, nes nurodytu laiku neatvyko į Vilniaus darbo biržą. Tą pačią
dieną, t. y. 2008 m. spalio 9 d., jam paskambino Vilniaus darbo biržos
Karjeros planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja ir tiesioginė R. N.
vadovė V. R. ir informavo, kad nedarbo draudimo išmokos mokėjimas
buvo nutrauktas dėl atsakovo darbuotojų klaidos, jog nedarbo draudimo
išmoka turėtų būti išmokėta kitos savaitės pradžioje, tačiau išmoka nebuvo
išmokėta, o 2008 m. spalio 16 d. V. R. elektroniniu laišku informavo, jog
bedarbio statusas yra sustabdytas trims mėnesiams ir nedarbo draudimo
išmokos mokėjimas nutrauktas pagrįstai, remiantis teisės aktų nuostatomis.
Pareiškėjas nurodė, kad atsakovo sprendimai sustabdyti bedarbio statusą
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trims mėnesiams ir nutraukti nedarbo draudimo išmokos mokėjimą yra
neteisėti ir nepagrįsti, prieštaraujantys aukštesnės galios teisės aktams, juos
priimant pažeistos pagrindinės procedūros ir taisyklės, turėjusios užtikrinti
objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, todėl šie
sprendimai naikintini. Pareiškėjas pažymėjo, jog Konstitucijos 5 straipsnio
3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Darbo
birža ir jos teritoriniai skyriai yra valstybės įstaigos, kurių funkcijos yra
padėti įsidarbinti bedarbiams bei įgyvendinti kitas bedarbių teises, tarp jų
ir teisę gauti nedarbo draudimo išmoką, tačiau šią pareigą atsakovas vykdė
netinkamai. Netinkamas valdžios įstaigos funkcijų vykdymas ir pareigų
neatlikimas neturi sukelti tokių teisinių padarinių, dėl kurių būtų pažeistos
asmeniui suteikiamos teisės. Vilniaus darbo birža turėjo tinkamai vykdyti jos
kompetencijai priskirtas funkcijas ir pareigas, kad jis galėtų įgyvendinti teisės
aktais suteiktą teisę gauti nedarbo draudimo išmoką. Atsakovo darbuotojų
buvo suklaidintas, jog neprivalo atvykti į Vilniaus darbo biržą. Atsakovas
išduotoje Ieškančio darbo asmens atmintinėje nenurodė pareigos dar kartą
atvykti į Vilniaus darbo biržą, be to, nei telefonu, nei elektroniniu paštu, nei
kitais būdais neinformavo, kad 2008 m. rugsėjo 2 d. turi atvykti į Vilniaus
darbo biržą. Vilniaus darbo birža taip pat neinformavo apie sprendimus
sustabdyti bedarbio statusą ir nutraukti nedarbo draudimo išmokos
mokėjimą, tik iš V. R. 2008 m. spalio 16 d. elektroninio laiško sužinojo apie
priimtus sprendimus. Faktą, jog atsakovas netinkamai vykdė Konstitucijoje
ir kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas bei funkcijas, įrodo ir tai, kad
Vilniaus darbo biržos direktoriaus pavaduotojas E. V. telefonu informavo
jį, jog R. N. atžvilgiu pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl tinkamumo
vykdyti nustatytas funkcijas. Teigė, jog remiantis Viešojo administravimo
įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, individualus administracinis aktas turi būti
pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, tačiau
atsakovo sprendimai formalūs, nepagrįsti objektyviais duomenimis, priimti
už akių, piktnaudžiaujant teise, neatsižvelgiant į aplinkybę, kad apie privalomą
atvykimą į Vilniaus darbo biržą jam nebuvo žinoma, taip pat nepaisant
atsakovo darbuotojų tarnybinio aplaidumo. Be to, V. R. elektroniniame laiške
nėra įvardijama, kokių teisės normų pagrindu buvo priimti skundžiami
sprendimai, o pačiuose sprendimuose taip pat nenurodytos konkrečios teisės
normos, kurių pagrindu jie priimti. Vadovaujantis Viešojo administravimo
įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, individualiame administraciniame akte turi
būti nurodyta akto apskundimo tvarka, tačiau ši tvarka nenurodyta nei V.
R. elektroniniame laiške, nei skundžiamuose įsakymuose, o tai patvirtina
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atsakovo ir jo darbuotojų tarnybinį aplaidumą bei netinkamą įstatymų
vykdymą. Pareiškėjas pabrėžė, kad jam nebuvo žinoma apie pareigą
atvykti į Vilniaus darbo biržą, todėl jis neinformavo atsakovo per teisės
aktais numatytą trijų dienų terminą dėl neatvykimo priežasčių. Kliento
apsilankymo kortelėje prie kito, 2008 m. rugsėjo 2 d., apsilankymo numatytų
tikslų nebuvo nurodytas tikslas priimti darbo pasiūlymą, be to, atsakovas nei
lankantis Vilniaus darbo biržoje, nei jokiomis ryšio priemonėmis nepateikė
jam jokio darbo pasiūlymo. Taigi jo neatvykimas laikytinas pateisinama ir
svarbia priežastimi, dėl ko skundžiami sprendimai yra nepagrįsti ir neteisėti,
todėl naikintini.
Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 31–33) prašė skundą atmesti kaip
nepagrįstą.
Atsakovas nurodė, kad nepažeidė jo veiklą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimų. Pažymėjo, jog pareiškėjas Vilniaus darbo biržoje
buvo įregistruotas 2008 m. liepos 28 d., suteikiant jam bedarbio statusą.
Vadovaujantis Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 5 straipsnio 1
dalies 1 punkto, 6 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nedarbo socialinio
draudimo išmoka pareiškėjui paskirta nuo 2008 m. rugpjūčio 4 d.
Pareiškėjas 2008 m. liepos 28 d. užpildė nustatytos formos Prašymą dėl
nedarbo draudimo išmokos skyrimo (perskaičiavimo) ir nustatytos formos
Sutikimą dėl duomenų tikrinimo bei šiuose dokumentuose pasirašytinai
patvirtino, kad su nedarbo draudimo išmokos skyrimo ir mokėjimo tvarka
susipažino ir pasižada jos laikytis, todėl pareiškėjo teiginiai, kad negavo
jokios informacijos apie darbo biržoje nustatytą tvarką, apsilankymus darbo
biržoje bei nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimą, yra nepagrįsti.
Teigė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A1-207 patvirtinto Ieškančių
darbo asmenų registravimo ir apskaitos teritorinėse darbo biržose sąlygų ir
tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 9 punkto nuostatomis, pareiškėjui buvo
išduota Ieškančio darbo atmintinė, kurioje buvo nurodyta ir atvykimo į
Vilniaus darbo biržą data – 2008 m. rugpjūčio 5 d. (8 val. 20 min.) dalyvauti
pirminiame informaciniame susitikime. Pirminiai informaciniai susitikimai
organizuojami naujai registruotiems asmenims prieš pirmąjį jų susitikimą su
Karjeros planavimo skyriaus specialistais, šių susitikimų tikslas – informuoti
susitikimo dalyvius apie darbo biržos teikiamas paslaugas bei apie ieškančių
darbo asmenų apskaitos darbo biržoje tvarką ir sąlygas. 2008 m. rugpjūčio 5 d.
pirminio informacinio susitikimo metu jo dalyviai buvo informuoti apie
darbo biržos teikiamas paslaugas ieškantiems darbo asmenims, akcentuota,
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kad pagrindinis Vilniaus darbo biržos tikslas – padėti integruotis į darbo
rinką ieškantiems darbo asmenims, teikiant jiems jų kvalifikaciją, darbo
patirtį atitinkančius darbo pasiūlymus, taip pat akcentuotos bedarbio teisės,
pareigos, atsakomybė. Pareiškėjas 2008 m. rugpjūčio 5 d., po pirminio
informacinio susitikimo, atvyko pas aptarnaujančią specialistę R. N., su
pareiškėju buvo sudarytas Individualus įsidarbinimo planas, kurio galutinis
tikslas numatė įsidarbinimą teisininku. Individualiame įsidarbinimo plane
buvo įtvirtintas Vilniaus darbo biržos atstovo – tarpininko ir pareiškėjo
susitarimas, patvirtintas abiejų šalių parašais, kad siekiant pareiškėjo
įdarbinimo, bus planuojamos veiklos priemonės, padėsiančios pareiškėjui
greičiau integruotis į darbo rinką ir įtvirtinančios bedarbio aktyvumą šioje
veikloje. Nurodė, jog pareiškėjui buvo nustatyta kito apsilankymo Vilniaus
darbo biržoje data – 2008 m. rugsėjo 2 d. (9 val. 10 min.), apsilankymo
tikslas – priimti pasiūlymą dirbti, taip pat aptarti savarankišką darbo paiešką
bei nepavykus įsidarbinti, tęsti nedarbo socialinio draudimo išmokos
mokėjimą. Su paskirta apsilankymo Vilniaus darbo biržoje data pareiškėjas
buvo supažindintas pasirašytinai (Kliento apsilankymo kortelė (Forma C).
Įrašas Ieškančio darbo asmens atmintinėje, iš esmės fiksuojantis tą pačią,
Kliento apsilankymo kortelėje nurodytą, atvykimo į darbo biržą datą, kurią
pareiškėjas patvirtino pasirašytinai, neįrašytas dėl techninės klaidos ir ši
aplinkybė nevertintina kaip pateisinanti pareiškėjo neatvykimą į darbo
biržą nustatytu laiku dėl nežinojimo, o pareiškėjo teiginiai, kad jis jokiais
įmanomais būdais nebuvo informuotas, jog 2008 m. rugsėjo 2 d. privalo
atvykti į Vilniaus darbo biržą, neatitinka faktinių aplinkybių. Atsakovas
pažymėjo, kad bedarbio statusas, teisė gauti nedarbo socialinio draudimo
išmoką yra siejama ne tik su asmens teisėmis, bet ir su bedarbiui nustatytomis
pareigomis, kurių pareiškėjas tinkamai nevykdė: nustatytu laiku neatvyko į
Vilniaus darbo biržą priimti pasiūlymo dirbti (pažymėjo, kad Vilniaus darbo
biržos duomenų bazėje 2008 m. rugsėjo 2 d. buvo įregistruota laisvų darbo
vietų teisininkams), nevykdė teisės aktuose nustatytos pareigos per tris
darbo dienas po nurodytos atvykimo dienos pranešti teritorinei darbo biržai
telefonu arba paštu neatvykimo priežastį bei nepateikė neatvykimo priežastį
pateisinančio dokumento. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Aprašo 16.2.3
punktu (dėl nepateisinamos priežasties, kaip nustatyta Nedarbo socialinio
draudimo išmokų nuostatų 51 punkte, bedarbiui nustatytu laiku neatvykus
į teritorinę darbo biržą priimti pasiūlymo dirbti), Vilniaus darbo biržos
direktoriaus 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V1-302 „Dėl bedarbio statuso
sustabdymo, atstatymo ir panaikinimo“ pareiškėjui nuo 2008 m. rugsėjo 3 d.
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bedarbio statusas sustabdytas trims mėnesiams, o vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1656
patvirtintų Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų (toliau – ir
Nuostatai) 50.3 punktu (dėl nepateisinamos priežasties bedarbis nustatytu
laiku neatvyko į teritorinę darbo biržą priimti pasiūlymo dirbti), Vilniaus
darbo biržos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V2-91 „Dėl
nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimo paskyrimo, sustabdymo,
atnaujinimo ir nutraukimo“ pareiškėjui nuo 2008 m. rugpjūčio 5 d.
nutrauktas nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimas.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 27 d.
sprendimu (b. l. 66–76) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas nurodė, kad sprendžiant, ar Vilniaus darbo biržos direktoriaus
2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. V1-302 „Dėl bedarbio statuso sustabdymo,
atstatymo ir panaikinimo“ (pareiškėjo nurodyta apimtimi) bei Vilniaus darbo
biržos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. V2-91 „Dėl nedarbo
socialinio draudimo išmokos mokėjimo paskyrimo, sustabdymo, atnaujinimo
ir nutraukimo“ (pareiškėjo nurodyta apimtimi) yra pagrįsti ir teisėti,
būtina atskleisti teisinį reguliavimą, susijusį su nagrinėjama administracine
byla. Teismas, vadovaudamasis Nedarbo socialinio draudimo įstatymo
11 straipsnio 3 punktu, Nuostatų 43, 44, 45, 50.3, 51 punktais, Aprašo
16.2.3 punktu, konstatavo, kad nedarbo draudimo išmokos mokėjimas
nutraukiamas, jeigu per nedarbo draudimo išmokos mokėjimo laikotarpį
dėl nepateisinamos priežasties bedarbis nustatytu laiku neatvyko į teritorinę
darbo biržą priimti pasiūlymo dirbti arba dalyvauti jo įsidarbinimo plane
numatytose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Teismas, įvertinęs
įrodymus, padarė išvadą, jog pareiškėjas, kaip teisininkas, turintis aukštąjį
universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikaciją) (žr. Ieškančio darbo asmens
kortelę), užpildydamas Nuostatų 2 priedą – prašymo formą „Prašymas
dėl nedarbo draudimo išmokos skyrimo (perskaičiavimo)“, savo parašu
patvirtino, kad jis žino nedarbo draudimo išmokos skyrimo ir mokėjimo
tvarką, įtvirtintą Nuostatuose (juolab, kad prašymo forma „Prašymas dėl
nedarbo draudimo išmokos skyrimo (perskaičiavimo)“ yra Nuostatų
sudedamoji dalis – 2 priedas). Negalima teigti, kad pareiškėjas nežinojo,
jog Vilniaus darbo biržoje jam reikės apsilankyti 2008 m. rugsėjo 2 d. 9 val.
10 min. Pareiškėjo teiginiai, kad jam išduotoje Ieškančio darbo atmintinėje
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nebuvo nurodyta kito apsilankymo data, atitinka tikrovę, tačiau tai
nepaneigia tos aplinkybės, kad Kliento apsilankymo kortelėje (Forma C)
jis nurodė, jog žino kito apsilankymo datą ir laiką – 2008 m. rugsėjo 2 d. 9
val. 10 min. Be to, nors Kliento apsilankymo kortelėje (Forma C) įtvirtinta,
jog „kito apsilankymo tikslas – atvykti išmokos tęsimui, susipaž. su laisvom
darbo vietom, aptarti paiešką savar. darbo paieškos priem.“, tačiau tai iš
esmės atitinka jo pareigą nustatytu laiku atvykti į teritorinę darbo biržą
priimti pasiūlymo dirbti („susipažinti su laisvom darbo vietom“) arba
(alternatyviai) dalyvauti jo įsidarbinimo plane numatytose aktyvios darbo
rinkos politikos priemonėse (pareiškėjo individualiame įsidarbinimo plane
nurodyta, kad vienas iš tarpinių tikslų – konsultavimas grupėse (kodas P05)
2008 m. 3 ketvirtį). Kadangi, pirma, pareiškėjui išduotoje Ieškančio darbo
atmintinėje yra nurodyta, kad ji yra „Ieškančių darbo asmenų registravimo ir
apskaitos teritorinėse darbo biržose sąlygų ir tvarkos aprašo 2 priedas“, antra,
2008 m. liepos 28 d. pareiškėjo užpildytoje ir pasirašytoje prašymo formoje
„Prašymas dėl nedarbo draudimo išmokos skyrimo (perskaičiavimo)“
yra įtvirtinta, kad ji yra „Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų
2 priedas“, teismas konstatavo, kad nurodytos aplinkybės paneigia teismo
posėdyje pareiškėjo pateiktus argumentus, jog jis, nors ir būdamas
teisininkas, negalėjo žinoti „visos teisės sistemos“ ir negalėjo žinoti nedarbo
draudimo išmokos skyrimo ir mokėjimo tvarkos. Pareiškėjas buvo neatidus,
nors galėjo ir turėjo žinoti nedarbo draudimo išmokos skyrimo ir mokėjimo
tvarką. Pareiškėjo neatidumą įrodo ir tai, jog nuo pat 2008 m. liepos 28 d.,
kai jis užpildė Nuostatų 2 priedą – prašymo formą „Prašymas dėl nedarbo
draudimo išmokos skyrimo (perskaičiavimo)“, iki pat 2008 m. rugsėjo 2 d.
nesidomėjo savo, kaip bedarbio, pareigomis, be kita ko, ir pareiga atvykti į
Vilniaus darbo biržą. Dar daugiau, nors atsakovo darbuotoja netiksliai
užpildė pareiškėjui išduotą Ieškančio darbo atmintinę, tačiau joje aiškiai
nurodyta, kad kita atvykimo į Vilniaus darbo biržą data „08 09“. Pareiškėjas,
būdamas atidus, galėjo pasitikslinti (turėjo pakankamai laiko, nes į Vilniaus
darbo biržą buvo atvykęs 2008 m. rugpjūčio 5 d.), kokia tai yra tiksli data.
Teismo vertinimu, atsižvelgus į visas paminėtas aplinkybes, pareiškėjas
nepagrįstai pernelyg sureikšmina atsakovo darbuotojos netikslų pareiškėjui
išduotos Ieškančio darbo atmintinės užpildymą, todėl konstatuotina, kad
pareiškėjas žinojo kito apsilankymo datą ir laiką – 2008 m. rugsėjo 2 d. 9
val. 10 min. (žr. ir Kliento apsilankymo kortelę (Forma C). Teismas taip pat
konstatavo, kad Vilniaus darbo biržos direktorius ginčijamuose įsakymuose
nurodęs, jog pareiškėjas neatvyko be pateisinamos priežasties, priėmė
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pagrįstus ir teisėtus įsakymus. Nors juose nėra preciziškai tiksliai remiamasi
teisės aktų normomis, tačiau tai negali būti ir nėra pagrindas pripažinti juos
neteisėtais, neatitinkančiais Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1
dalies reikalavimų. Nors įsakymuose nėra nurodyta jų apskundimo tvarka,
tačiau jie yra apskųsti, ginčijami teisme, todėl šiuo pagrindu jų panaikinti
nėra nei prielaidų, nei sąlygų. Konstatavus, kad Vilniaus darbo biržos
direktoriaus 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. V1-302 „Dėl bedarbio statuso
sustabdymo, atstatymo ir panaikinimo“ (pareiškėjo nurodyta apimtimi) bei
2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. V2-91 „Dėl nedarbo socialinio draudimo
išmokos mokėjimo paskyrimo, sustabdymo, atnaujinimo ir nutraukimo“
(pareiškėjo nurodyta apimtimi) nėra nepagrįsti ir neteisėti, nėra nei prielaidų,
nei sąlygų patenkinti pareiškėjo skundo dalies dėl įpareigojimo Vilniaus
darbo biržai sumokėti, pasak pareiškėjo, jam „priklausančias nedarbo
draudimo išmokas, apskaičiuotas ir nesumokėtas nuo 2008 m. liepos 28 d.
iki <...> įsidarbinimo dienos“. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus,
teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo skundas netenkintinas ir atmestinas
kaip nepagrįstas, o nurodyti Vilniaus darbo biržos direktoriaus įsakymai
(pareiškėjo nurodyta apimtimi) paliekami nepakeistais.
III.
Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 80–81) prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 27 d. sprendimą ir priimti
naują sprendimą – patenkinti skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais
argumentais:
1. Nuostatų 2 priedo – prašymo formos „Prašymas dėl nedarbo
draudimo išmokos skyrimo (perskaičiavimo)“ užpildymo ir jos pasirašymo
metu atsakovo darbuotoja jo nesupažindino su Nuostatais, o tik paaiškino,
kad 2008 m. rugpjūčio 5 d. turi vėl atvykti į Vilniaus darbo biržą ir tada
sužinos, ar skirta ir kokio dydžio nedarbo socialinio draudimo išmoka.
Faktas, jog yra įgijęs teisininko išsilavinimą, neturėtų būtų traktuojamas
kaip nustatantis jam pareigą prieš kreipiantis į valstybės instituciją ar įstaigą
išsinagrinėti ir žinoti tos institucijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus,
kadangi bet kuris žmogus, kreipdamasis į valstybės instituciją, tikisi, kad jam
bus tinkamai, išsamiai ir kompetentingai paaiškinta apie jo teises ir pareigas,
t. y. valstybės institucija ar įstaiga tinkamai vykdys Konstitucijoje įtvirtintą
principą, kad valstybės įstaigos tarnauja žmonėms. Teismo argumentas,
jog buvo neatidus, nors galėjo ir turėjo žinoti nedarbo draudimo išmokos
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skyrimo ir mokėjimo tvarką, yra nepagrįstas, nes visiškai tuo metu pasitikėjo
atsakovo darbuotojų kompetentingumu, jiems vykdant priskirtas funkcijas.
Būtent atsakovo darbuotojos specialistės R. N. iki galo neįrašyta kito
apsilankymo data ir jos atsakymas, kad susiradus darbą reikės tik paskambinti
ir susitarti dėl darbo sutarties kopijos pateikimo, kai jos pasiteiravo, ar dar
privalės atvykti į Vilniaus darbo biržą tam, kad galėtų tinkamai pasinaudoti
bedarbio teisėmis ir įgyvendinti bedarbio pareigas, suponavo nuoširdų jo
įsitikinimą, kad daugiau į Vilniaus darbo biržą atvykti nereikės.
2. Teismo konstatavimą, kad jis žinojo apie nedarbo socialinio
draudimo išmokos mokėjimo tvarką, paneigia ir tai, jog kiekvienas protingas
žmogus, tikrai žinodamas savo pareigas, dėl kurių nevykdymo jam gali
kilti neigiamų teisinių pasekmių (bedarbio statuso sustabdymas ir nedarbo
socialinio draudimo išmokos mokėjimo nutraukimas), jas tinkamai vykdytų.
3. Vilniaus darbo biržos direktoriaus įsakymai buvo priimti pažeidžiant
Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, nes buvo pagrįsti ne
visais objektyviais duomenimis (faktais). Šie atsakovo įsakymai buvo priimti
jam už akių, t. y. nepranešus apie tai, kad gali būti priimti tokie įsakymai, ir
neišsiaiškinus, kodėl nustatytu laiku jis neatvyko į Vilniaus darbo biržą, todėl
yra nepagrįsti bei neteisėti ir dėl to naikintini.
Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 86–89) prašo Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 27 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi
šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:
1. Darbo biržos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra
nustatyta pareiga asmeniui, prieš kreipiantis į darbo biržą, būti išnagrinėjus
institucijos veiklą reguliuojančių teisės aktų reikalavimus. Tokios pareigos
nebuvo reikalaujama ir iš pareiškėjo. Visą jam reikalingą informaciją apie
teisės aktuose nustatytą asmenų registravimo, apskaitos, išmokų mokėjimo
tvarką darbo biržoje pareiškėjas gavo iš jį aptarnavusių atsakingų Vilniaus
darbo biržos specialistų (informacijos gavimo faktai patvirtinti pareiškėjo
parašu).
2. 2008 m. rugpjūčio 5 d. sudarytame pareiškėjo Individualaus
įsidarbinimo plane jis pasirašytinai įsipareigojo būti aktyvus ir dalyvauti
numatytose aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse, todėl nepagrįsti
pareiškėjo teiginiai, jog jis galvojo, kad „susiradus darbą reikės tik
paskambinti ir daugiau atvykti į Vilniaus darbo biržą nereikės (...)“. Tą pačią
dieną pareiškėjas buvo pasirašytinai supažindintas (Kliento apsilankymo
kortelėje (Forma C) ir su jam nustatyta pareiga atvykti į Vilniaus darbo
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biržą 2008 m. rugsėjo 2 d. dalyvauti numatytose priemonėse. Įrašas
Ieškančio darbo asmens atmintinėje, iš esmės fiksuojantis tą pačią, kaip
nurodyta Kliento apsilankymo kortelėje, atvykimo į darbo biržą datą, kurią
pasirašytinai patvirtino pareiškėjas, buvo neįrašytas dėl techninės klaidos. Ši
aplinkybė neturėtų būti vertinama kaip pateisinanti pareiškėjo neatvykimą į
darbo biržą nustatytu laiku dėl nežinojimo.
3. Pareiškėjui nustatytu laiku, t. y. 2008 m. rugsėjo 2 d., neatvykus į
Vilniaus darbo biržą pas jį aptarnaujantį specialistą priimti pasiūlymo dirbti
ir dalyvauti kitose numatytose priemonėse bei nepateikus neatvykimo
priežastį pateisinančio dokumento, vadovaujantis Aprašo 16.2.3 punktu,
Vilniaus darbo biržos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V1302 „Dėl bedarbio statuso sustabdymo, atstatymo ir panaikinimo“ bedarbio
statusas pareiškėjui buvo sustabdytas 3 mėnesiams nuo 2008 m. rugsėjo 3 d.,
o vadovaujantis Nuostatų 50.3. punktu, pareiškėjui Vilniaus darbo biržos
direktoriaus 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V2-91 „Dėl nedarbo socialinio
draudimo išmokos mokėjimo paskyrimo, sustabdymo, atnaujinimo ir
nutraukimo“ nuo 2008 m. rugpjūčio 5 d. buvo nutrauktas paskirtos nedarbo
socialinio draudimo išmokos mokėjimas.
4. Vilniaus darbo birža savo veiksmais nepažeidė jos veiklą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Bedarbio statusas, teisė gauti
nedarbo socialinio draudimo išmoką yra siejama ne tik su asmens teisėmis,
bet ir su bedarbiui nustatytomis pareigomis, kurių pareiškėjas tinkamai
nevykdė.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas.
Nagrinėjamas administracinis ginčas kilo dėl pareiškėjo teisės gauti
nedarbo draudimo išmokas nutraukimo (sustabdymo). Pažymėtina, kad
byloje nėra ginčijami nei pareiškėjo bedarbio statuso įgijimo teisėtumas bei
pagrįstumas (šis statusas pareiškėjo buvo įgytas nuo 2008 m. liepos 28 d.,
kai jis įsiregistravo teritorinėje darbo biržoje – pas atsakovą), nei pareiškėjo
teisės į paminėtą išmoką atsiradimo faktas (pagal Nedarbo socialinio
draudimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 6 straipsnio 1 dalį, ši teisė
atsirado pareiškėjui nuo 2008 m. rugpjūčio 4 d.). Nagrinėjamo ginčo esmė
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yra paminėtos išmokos mokėjimo nutraukimo pagrįstumas, t. y. klausimas, ar
atsakovas turėjo Nedarbo socialinio draudimo įstatymo numatytą pagrindą
nutraukti pareiškėjui nedarbo draudimo išmokos mokėjimą.
Nagrinėjant šį ginčą, yra būtina vadovautis Nedarbo socialinio
draudimo įstatymo 11 straipsnio (bylai aktuali 2003 m. gruodžio 16 d.
įstatymo Nr. IX-1904 redakcija) nuostatomis dėl nedarbo draudimo išmokos
mokėjimo nutraukimo bei Aprašo 16 punktu, kuriame yra nustatyti bedarbio
statuso sustabdymo atvejai. Pažymėtina, kad (kaip matyti iš pareiškėjo
skundžiamų atsakovo įsakymų) faktiniu šių įsakymų priėmimo pagrindu
atsakovas laikė pareiškėjo neatvykimą priimti pasiūlymo įsidarbinti (b. l.
7−10). Todėl šiai bylai yra aktualus ir toliau aptartinas Nedarbo socialinio
draudimo įstatymo 11 straipsnio 3 punkto (pagal kurį nedarbo draudimo
išmokos mokėjimas nutraukiamas, jeigu per nedarbo draudimo išmokos
mokėjimo laikotarpį dėl nepateisinamos priežasties bedarbis nustatytu laiku
neatvyko į teritorinę darbo biržą priimti pasiūlymo dirbti arba dalyvauti jo
įsidarbinimo plane numatytose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse)
ir Aprašo 16.2.3 punkto (pagal kurį bedarbio statusas sustabdomas dėl
nepateisinamos priežasties, kaip nustatyta Nedarbo socialinio draudimo
išmokų nuostatų 51 punkte, bedarbiui nustatytu laiku neatvykus į teritorinę
darbo biržą priimti pasiūlymo dirbti) taikymas.
Aiškindama nurodytas materialinės teisės normas, kolegija pažymi, kad
jose nurodytos teisinės pasekmės (atitinkamai, nedarbo draudimo išmokos
mokėjimo nutraukimas ir bedarbio statuso sustabdymas) yra siejamos
su bedarbio neatvykimu nustatytu laiku į teritorinę darbo biržą (bylai
aktualiu klausimu) priimti pasiūlymo dirbti. Akivaizdu, kad nurodytose
normose yra akcentuojamas ne tiek neatvykimo į teritorinę darbo biržą
faktas (kuris, kolegijos manymu, turi būti suprantamas ir aiškinamas tik
kaip pasiūlymo dirbti priėmimo arba jo atsisakymo nustatytas ir bedarbiui
privalomas būdas), kiek paties pasiūlymo bedarbiui pateikimas. Tai reiškia,
kad taikydama šias materialinės teisės normas, teritorinė darbo birža (šiuo
atveju atsakovas) privalo užtikrinti tokią bedarbiui (šiuo atveju pareiškėjui)
privalomo elgesio situaciją, kurioje bedarbiui būtų aiškiai ir vienareikšmiškai
žinomi ne tik konkretaus apsilankymo teritorinėje darbo biržoje laikas, bet ir
tokio apsilankymo tikslas (nagrinėjamu atveju pasiūlymo dirbti pateikimas).
Tik abiejų šių sąlygų laikymasis gali būti pripažintas pakankamu pagrindu
taikyti bedarbiui (pareiškėjui) paminėtas teisines pasekmes (nutraukti
nedarbo draudimo išmokos mokėjimą ir sustabdyti bedarbio statusą).
Iš bylos matyti, kad atsakovo pareiškėjui išduotoje Ieškančio darbą
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atmintinėje nėra nurodyti nei kito (po 2008 m. rugpjūčio 5 d.) apsilankymo
darbo biržoje laikas (data), nei tokio apsilankymo tikslas (b. l. 16). Iš byloje
esančios Kliento apsilankymo kortelės (b. l. 50) matyti, kad joje yra nurodyta
„kito apsilankymo data“ – 2008 m. rugsėjo 2 d. 910, tačiau nėra nurodyta,
kad šio apsilankymo tikslas yra darbo pasiūlymas (pagal atitinkamą įrašą
kortelėje, „kito apsilankymo tikslas – atvykti išmokos tęsimui, susipažinti su
laisvomis darbo vietomis, aptarti paiešką savarankiškomis darbo paieškos
priemonėmis“). Pažymėtina, kad nurodyta Kliento apsilankymo kortelė,
nors ir buvo pasirašyta pareiškėjo, liko pas atsakovą. Byloje nėra (atsakovas
nepateikė) jokių kitų įrodymų, kad pareiškėjas buvo tinkamai informuotas
apie jam būtino (kito po 2008 m. rugpjūčio 5 d.) apsilankymo pas atsakovą
tikslą ir galimas neatvykimo į darbo biržą teisines pasekmes.
Esant šiai faktinei bylos situacijai, teisėjų kolegija, atsižvelgdama į
prieš tai pateiktus byloje taikytinų teisės normų aiškinimo argumentus,
konstatuoja, kad atsakovo priimti sprendimai (pareiškėjo skundžiami
įsakymai) yra neteisėti iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja prieš tai
aptartiems teisės aktams. Be to, atsižvelgiant į tai, kad šie atsakovo sprendimai
buvo priimti praėjus tik septynioms dienoms po pareiškėjo paminėto
neatvykimo pas atsakovą ir pagal bylos duomenis jie buvo visiškai
pareiškėjui netikėti, teisėjų kolegija taip pat konstatuoja, kad šiuo atveju
atsakovas pažeidė taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių
įvertinimą bei sprendimų pagrįstumą. Tai yra pagrindai panaikinti pareiškėjo
skundžiamus atsakovo įsakymus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89
str. 1 d. 1, 3 p.).
Taigi konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai
pritaikė materialinės teisės normas (Nedarbo socialinio draudimo įstatymo
11 str. 3 p. ir Aprašo 16.2.3 p.). Todėl teismo priimtas sprendimas naikintinas.
Pasisakydama dėl galimybės išnagrinėti bylą apeliacinės instancijos
teisme, teisėjų kolegija pažymi, kad byloje yra aiškios visos bylai reikšmingos
aplinkybės: prieš tai paminėtas pareiškėjo teisės į nedarbo draudimo išmoką
atsiradimo laikas (nuo 2008 m. rugpjūčio 4 d.); pareiškėjo įsidarbinimo po
laikinos bedarbystės – bedarbio statuso netekimo pagal Aprašo 19 punktą
laikas (2008 m. lapkričio 18 d.). Pastaroji faktinė bylos aplinkybė nurodyta
pareiškėjo ir patikrinta apeliacinės instancijos teismo gavus atsakymą
į atitinkamą paklausimą. Todėl kolegija neįžvelgia kliūčių patenkinti ir
kitą pareiškėjo skundo reikalavimą dėl atsakovo įpareigojimo sumokėti
pareiškėjui priklausančią (panaikinus skundžiamus atsakovo įsakymus)
nedarbo draudimo išmokos sumą.
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Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
nusprendžia:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 27 d.
sprendimą panaikinti.
Panaikinti Vilniaus darbo biržos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 10 d.
įsakymą Nr. V1-302 „Dėl bedarbio statuso sustabdymo, atstatymo ir
panaikinimo“ ta apimtimi, kuria pareiškėjui A. R. trims mėnesiams
sustabdomas bedarbio statusas.
Panaikinti Vilniaus darbo biržos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 10 d.
įsakymą Nr. V2-91 „Dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimo
paskyrimo, sustabdymo, atnaujinimo ir nutraukimo“ ta apimtimi, kuria
pareiškėjui A. R. nutraukiamas nedarbo draudimo išmokos mokėjimas.
Įpareigoti atsakovą Vilniaus darbo biržą sumokėti pareiškėjui A. R.
priklausančias nedarbo draudimo išmokas, apskaičiuotas ir nesumokėtas nuo
2008 m. rugpjūčio 4 d. iki 2008 m. lapkričio 18 d.
Sprendimas neskundžiamas.
3.5. Dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
3.5.1. Dėl mokymosi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų mokymo
įstaigose laiko įskaitymo į ištarnautus Lietuvos valstybei metus
Nei Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 1–4 dalyse, nei 4 straipsnio 5 dalies
1–4 punktuose, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Tarnybos
Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklėse nėra nustatyta, kad statutinių
valstybės tarnautojų mokymosi laikas galėtų būtų įskaitytas į ištarnautus Lietuvos
valstybei metus. Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatos,
numatančios, kad mokymosi vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose,
aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos Respublikos
policijos (vidaus reikalų), saugumo bei karo mokyklose yra įskaitomas į vidaus
tarnybos stažą, yra specialioji teisės norma, kuri yra taikoma tik vidaus tarnybos
statutiniams valstybės tarnautojams. Vidaus tarnybos stažas, kurį numato Vidaus
tarnybos statutas, ir tarnybos Lietuvos valstybei stažas, kurį numato Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, nėra tapačios sąvokos ir šių stažų
skaičiavimą reglamentuoja skirtingų įstatymų normos.
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Administracinė byla Nr. A146-518/2010
Procesinio sprendimo kategorija 16.8

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. kovo 29 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja)
ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), pagal rašytinio proceso
taisykles apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos
I. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009
m. balandžio 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos
I. V. skundą atsakovui Visagino miesto apylinkės teismui dėl įsakymo
dalies panaikinimo, atlyginimo skirtumo priteisimo ir įpareigojimo atlikti
veiksmus.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėja I. V. (toliau – ir pareiškėja) skundu (b. l. 2, 3) kreipėsi į
Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė:
1. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo
pirmininko 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-30 ,,Dėl teisėjų stažo“ 1
punkto 3 papunktį ir 2 punkto 3 papunktį (b. l. 5).
2. Įpareigoti Visagino miesto apylinkės teismą mokėti jai atlyginimą,
priedą prie pareiginės algos, apskaičiuotą vadovaujantis jos darbo stažu ir į jį
įskaitytus laikotarpius nustatytus iki 2008 m. lapkričio 15 d.
3. Priteisti iš Visagino miesto apylinkės teismo nuo 2008 m. lapkričio 15
d. atlyginimo skirtumą, atsiradusį dėl mažesnio priedo prie pareiginės algos
mokėjimo.
4. Įpareigoti Visagino miesto apylinkės teismą, suteikiant atostogas,
taikyti teisėjos darbo stažą ir į jį įskaitytus laikotarpius, nustatytus iki
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Visagino miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-30
įsigaliojimo.
Skunde pareiškėja paaiškino, kad Lietuvos Respublikos Prezidento 2004
m. rugpjūčio 3 d. dekretu Nr. 32 ji buvo paskirta Visagino miesto apylinkės
teismo teisėja. Einant teisėjos pareigas, į teisėjos darbo stažą priedams gauti,
atostogų trukmei nustatyti ir kitoms socialinėms garantijoms buvo įskaityti
šie laikotarpiai: nuo 1991 m. rugsėjo 1 d. iki 1995 m. spalio 10 d. mokslas
Lietuvos policijos akademijoje; nuo 1995 m. spalio 10 d. iki 2004 m. rugpjūčio
3 d. tarnyba Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos rajono vidaus
reikalų skyriuje tardytojo, vyr. tardytojo, kriminalinės policijos Nusikaltimų
tyrimo skyriaus viršininko pavaduotojo pareigose; nuo 2004 m. rugpjūčio
3 d. iki šiol Visagino miesto apylinkės teismo teisėjos pareigose. Iki 2008 m.
lapkričio 15 d. jai buvo apskaičiuotas 17 metų darbo stažas algos priedams
gauti ir atostogų trukmei nustatyti.
Visagino miesto apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 15 d. nenurodęs
priežasčių ir pagrindo bei jos darbo laikotarpių, kuriuos įskaito ir (ar)
neįskaito į tarnybos Lietuvos valstybei metus, sumažino jos darbo stažą
priedui už ištarnautus Lietuvos valstybei metus gauti iki 13 metų. Paaiškino,
kad teisėjo atlyginimas susideda iš pareiginės algos ir priedo už ištarnautus
Lietuvos valstybei metus (Teisėjų atlyginimo įstatymo 4 str. 2 d.). Tokiu
būdu sumažinus priedą prie jos pareiginės algos, buvo sumažintas ir jos
atlyginimas. 2008 m. gruodžio 22 d. atsakovas supažindino ją su Visagino
miesto apylinkės teismo pirmininko 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.
V-30, kuriuo 2008 m. gruodžio 1 dienai patvirtino jos stažą priedui už
ištarnautus Lietuvos valstybei metus gauti – 13 metų 1 mėnesį ir 20 dienų ir
stažą atostogų trukmei nustatyti – 13 metų 1 mėnesį ir 20 dienų.
Teigė, kad skundžiamas atsakovo įsakymas bei veiksmai, kuriais
nuo 2008 m. lapkričio 15 d. jai buvo sumažintas atlyginimas, yra neteisėti.
Pažymėjo, kad Konstitucinis Teismas yra ne kartą yra konstatavęs, kad
reikalavimui, kylančiam iš Konstitucijos 109 straipsnio, užtikrinti teisėjų
nepriklausomumą yra teisėjo atlyginimo bei kitų socialinių garantijų apsauga.
Rėmėsi Teismų įstatymo 96 straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatyta, kad teisėjo
darbo teisme metu draudžiama mažinti teisėjo atlyginimą, išskyrus šio
įstatymo numatytus atvejus, ar kitas socialines garantijas. Taip pat rėmėsi
Teismų įstatymo 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 47, 51, 551, 57, 61, 63, 64, 691, 81
straipsnių, IX skyriaus pavadinimo, 83, 84, 85, 86, 90, 98, 101, 103 straipsnių
pakeitimo ir papildymo, 89, 109, 110, 111, 112, 125 straipsnių pripažinimo
netekusiais galios ir įstatymo papildymo 531, 532 straipsniais ir IX skyriaus
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trečiuoju skirsniu įstatymo 46 straipsnio 14 punktu, kuriame nustatyta, kad
teisėjams, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo nustatytos ilgesnės
atostogos ir (arba), atsižvelgiant į jų stažą, didesnis pareiginės algos priedas,
ir (arba) kitos socialinės garantijos, šios garantijos nemažinamos.
Pareiškėja taip pat paaiškino, kad iki darbo teisme pradžios ji buvo
statutinė valstybės tarnautoja, jos mokslas Lietuvos policijos akademijoje
pagal Vidaus tarnybos statutą jai buvo įskaičiuotas į tarnybos stažą laikantis
nustatytos tvarkos, todėl ir toliau turi būti įskaitomas į tarnybos Lietuvos
valstybei stažą. Nurodė, kad kasmetinių atostogų laikas jai nėra paskaičiuotas,
tačiau pagal paskaičiuotą stažą ji mato, kad atostogų laikas jai sutrumpėja.
Atsakovas prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra.
Atsiliepime į skundą (b. l. 8-9) paaiškino, kad iki 2008 m. lapkričio
15 d. I. V. darbo užmokestis buvo skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo
apmokėjimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 24
d. nutarimo Nr. 666 ,,Dėl Lietuvos Respublikos teismų teisėjų, prokuratūros
sistemos ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento
pareigūnų bei kitų darbuotojų darbo apmokėjimo“ nuostatomis. I. V. darbo
stažo trukmę, Lietuvos Respublikos Prezidentui priėmus dekretą pareiškėją
paskirti Visagino miesto apylinkės teismo teisėja, pranešė Nacionalinė teismų
administracija. 2008 m. lapkričio 6 d. priimto Lietuvos Respublikos teisėjų
atlyginimų įstatymo (įsigaliojo 2008 m. lapkričio 15 d.) 5 straipsnio 1 dalyje
nustatyta, kad bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams
mokamas priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus nuo 1990 m. kovo
11 d. einant pareigas, nurodytas Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 1- 4
dalyse ir 5 dalies 1-4 punktuose. Į ištarnautus metus įskaitomi laikotarpiai,
nurodyti minėto įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje apskaičiuoti pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtintas Tarnybos stažo Lietuvos valstybei
skaičiavimo taisykles. Pareiškėja 2008 m. gruodžio 15 d. su prašymu kreipėsi
į Visagino miesto apylinkės teismo pirmininką dėl jos tarnybos stažo.
Teismo pirmininko 2008 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-29 buvo sudaryta
Teisėjų darbo stažo skaičiavimo komisija, kuri nustatė, kad pareiškėjos stažas
priedui už ištarnautus metus Lietuvos valstybei gauti 2008 m. gruodžio
1 d. sudaro 13 metų 1 mėnesį ir 20 dienų, t.y. į stažą įskaitomi laikotarpiai,
numatyti Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje. Į tarnybos stažą
procentiniam priedui už ištarnautus metus Lietuvos valstybei gauti buvo
įskaityti tokie laikotarpiai: nuo 1995 m. spalio 10 d. iki 2004 m. rugpjūčio 3 d.
tarnyba Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos rajono vidaus reikalų
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skyriuje tardytojo, vyr. tardytojo, Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo
skyriaus viršininko pavaduotojo pareigose; nuo 2004 m. rugpjūčio 3 d. iki
2008 m. gruodžio 1 d. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjos pareigose.
Vadovaujantis Teismų įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi, į teisėjo darbo
stažą atostogų trukmei nustatyti buvo įskaityti tie patys laikotarpiai, kurie
įskaityti į tarnybos stažą procentiniam priedui už ištarnautus metus Lietuvos
valstybei. Komisijos paskaičiuoti stažai buvo patvirtinti Visagino miesto
apylinkės teismo pirmininko 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-30 ,,Dėl
teisėjų stažo“. Su išvada ir įsakymu pareiškėja buvo supažindinta pasirašytinai
įsakymo priėmimo dieną.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 17 d.
sprendimu pareiškėjos skundą atmetė.
Teismas, pasisakydamas dėl tarnybos stažo skaičiavimo ir atlyginimo
sumažinimo, rėmėsi Teismų įstatymo 96 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią
teisėjo darbo teisme metu draudžiama mažinti teisėjo atlyginimą, išskyrus šio
įstatymo nustatytus atvejus, ar kitas socialines garantijas.
Remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m.
sausio 12 d. nutarimu teismas pažymėjo, kad priedas prie pareiginės algos
už ištarnautus Lietuvos valstybei metus (ar anksčiau buvęs priedas už
teisėjo darbo stažą) nėra kokia nors atskira socialinė garantija, o yra teisėjo
atlyginimo sudėtinė dalis. Teismas nustatė, kad nagrinėjant šį ginčą turi būti
aiškinamasi, ar pagrįstai pareiškėjos mokslas 1991 m. rugsėjo 1 d. – 1995 m.
spalio 10 d. Lietuvos policijos akademijoje buvo neįskaitytas į jos tarnybos
Lietuvos valstybei stažą, taip pat ar nebuvo sumažintas iki 2008 m. lapkričio
15 d. jai mokėtas atlyginimas.
Teismas rėmėsi Teisėjų atlyginimų įstatymo 5 straipsniu, numatančiu,
kad priedas už ištarnautus valstybei metus teisėjams mokamas už ištarnautus
Lietuvos valstybei metus nuo 1990 m. kovo 11 d. einant pareigas, nurodytas
Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 1-4 dalyse ir 5 dalies 1-4 punktuose.
Į ištarnautus metus įskaitomi laikotarpiai, nurodyti minėto įstatymo 42
straipsnio 1 dalyje, apskaičiuoti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintas Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisykles.
Atsižvelgęs į tai, kad Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje
nurodytos pareigos yra statutinis valstybės tarnautojas, teismas priėjo prie
išvados, kad pareiškėjos tarnybos Ignalinos rajono vidaus reikalų skyriuje
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laikas nuo 1995 m. spalio 10 d. iki 2004 m. rugpjūčio 8 d., kaip statutinio
valstybės tarnautojo, turi būti įskaitytas į ištarnautus Lietuvos valstybei
metus. Atsižvelgęs į tai, kad Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 5 dalies
2 punkte yra nurodytos teisėjo pareigos, teismas sprendė, kad pareiškėjos
darbas teisėja nuo 2004 m. rugpjūčio 3 d. į ištarnautus Lietuvos valstybei
metus taip pat įskaitomas. Nustatęs, kad nei Valstybės tarnybos įstatymo 4
straipsnio 1-4 dalyse, nei 4 straipsnio 5 dalies 1-4 punktuose, nei Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 patvirtintose
Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklėse nėra numatyta, kad
statutinių valstybės tarnautojų mokslas vidaus reikalų profesinio mokymo
įstaigose būtų įskaitomas į Lietuvos valstybei ištarnautą laiką, teismas priėjo
prie išvados, kad laikotarpis nuo 1991 m. rugsėjo 1 d. iki 1995 m. spalio 10 d.,
kai pareiškėja mokėsi Lietuvos policijos akademijoje, neturėjo būti įskaitytas
į Lietuvos valstybei ištarnautus metus.
Teismas pažymėjo, kad nors Tarnybos Lietuvos valstybei stažo
skaičiavimo taisyklių 7 punkte yra išvardyti išimtini atvejai, kuomet į
tarnybos Lietuvos valstybei stažą įskaitomi laikotarpiai, neišvardyti Valstybės
tarnybos įstatyme, tačiau mokslo vidaus reikalų profesinio mokymo
įstaigose tarp jų nėra. Vidaus tarnybos statuto (2003 m. balandžio 29 d.
įstatymas Nr.IX-1538) 37 straipsnio 9 punkte yra nustatyta, kad mokymosi
vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose, specialiosiose
vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų),
saugumo bei karo mokyklose yra įskaitomas į vidaus tarnybos stažą. Tačiau
statutinio valstybės tarnautojo vidaus tarnybos stažas ir ištarnautas Lietuvos
valstybei laikas nėra tapačios sąvokos, šių stažų skaičiavimą reglamentuoja
atskiri įstatymai. Vidaus tarnybos stažas skaičiuojamas pareigūnams, kurie
dirba statutiniais vidaus reikalų sistemos tarnautojais. Tačiau skaičiuojant
Lietuvos valstybei ištarnautą laiką, pareigūno vidaus tarnybos stažas gali
būti įskaitomas tik tas, kurį įskaityti leidžia teisės aktai, reglamentuojantys
ištarnauto laiko Lietuvos valstybei skaičiavimą.
Vidaus reikalų ministro 2002 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 195
patvirtintas Valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdinis sąrašas, kurio XII
skyriuje yra išvardytos Vidaus reikalų sistemos, Specialiųjų tyrimų tarnybos,
Valstybės saugumo departamento ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo
ministerijos, Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto
apsaugos ministerijos karjeros valstybės tarnautojų pareigybės, kurias einant
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr.
910 patvirtintų Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių 5
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punktą darbo laikas įskaitomas į Lietuvos valstybei ištarnautus metus. Šiame
sąraše nėra nurodyta, kad mokslas Lietuvos policijos akademijoje gali būti
prilygintas tarnybai Lietuvos valstybei. Tarnybos Lietuvos valstybei stažo
skaičiavimo taisyklių 6 punkte nurodyta, kad į Lietuvos valstybei ištarnautus
metus eitos pareigos iki 1999 m. Lietuvos valstybės tarnybos įstatymo
įsigaliojimo į stažą įskaitomos tos, kurios nurodytos Lietuvos Vyriausybės
1991 m. lapkričio 29 d. nutarime Nr. 499. Teismas priėjo prie išvados, kad
pareiškėja Lietuvos policijos akademijoje studijavo iki 1999 metų, todėl jos
studijų laikas galėtų būti įskaitytas į tarnybos Lietuvos valstybei stažą, jei
toks įskaitymas būtų galimas taikant pastarąjį Vyriausybės nutarimą. Į šio
nutarimo 8 priedėlio VII punktą buvo įtraukti Vidaus reikalų ministerijos
aukštesniųjų teisės mokyklų pareigūnai – vadovai, specialistai ir dėstytojai,
tačiau studentų šiame sąraše nėra. Taigi, teismo vertinimu, studijų laikas
galėjo būti įtrauktas į vidaus tarnybos stažą, tačiau ne į ištarnautų Lietuvos
valstybei metų stažą.
Teismas iš Visagino miesto apylinkės teismo pateiktos pažymos apie
išmokėtą atlyginimą I. V. nustatė, kad jos atlyginimas iki 2008 m. lapkričio
15 d. sudarė 5 439,00 Lt per mėnesį. Po 2008 m. lapkričio 15 d. – 7 795 Lt
per mėnesį (b. l. 29). Teismas konstatavo, kad pareiškėjos atlyginimas po 2008
m. lapkričio 15 d. nesumažėjo, todėl sprendė, kad įpareigoti Visagino miesto
apylinkės teismą išmokėti jai sumažinto atlyginimo skirtumą pagrindo nėra.
Teismas taip pat pažymėjo, kad Teismų įstatymo 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43,
47, 51, 551, 57, 61, 63, 64, 691, 81 straipsnių, IX skyriaus pavadinimo, 83, 84,
85, 86, 90, 98, 101, 103 straipsnių , XII skyriaus antrojo skirsnio pavadinimo,
106, 107, 108, 119, 120, 122, 124, 127, 128, 129 straipsnių pakeitimo ir
papildymo, 89, 109, 110, 111, 112, 125 straipsnių pripažinimo netekusiais
galios ir įstatymo papildymo 531, 532 straipsniais ir IX skyriaus trečiuoju
skirsniu įstatymo 46 straipsnis yra skirtas būtent šio įstatymo įsigaliojimo ir
įgyvendinimo santykiams reguliuoti. Tuo tarpu teisėjų atlyginimo klausimai
yra reglamentuoti Teisėjų atlyginimo įstatymu. Todėl reglamentavimas,
nustatytas Teismų įstatymo pakeitimams įgyvendinti, negali būti taikomas
kito įstatymo taikymui ir negali keisti Teisėjų atlyginimų įstatyme nustatyto
reglamentavimo: negali būti sugrįžtama prie teisėjo darbo stažo atlyginimams
skaičiuoti pagal anksčiau galiojusią Teismų įstatymo normą, kai tuo tarpu
Teisėjų atlyginimų įstatyme yra numatytas priedas prie pareiginės algos ne
už teisėjo darbo stažą, o už Lietuvos valstybei ištarnautus metus.
Pasisakydamas dėl darbo stažo atostogų trukmei nustatyti, teismas
rėmėsi Teismų įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatyta, kad
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į teisėjo darbo stažą atostogų trukmei nustatyti, be teisėjo stažo, kurio
skaičiavimas nustatytas 97 straipsnio 1 dalyje, įskaitomas ir darbo Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju, prokuroru, prokuroro pavaduotoju,
prokuratūros tardytoju, ikiteisminio tyrimo pareigūnu (tardytoju),
valstybiniu arbitru stažas, darbo valstybės tarnyboje stažas, taip pat asmenų,
turinčių teisės krypties socialinių mokslų daktaro ar habilituoto daktaro
laipsnį, pedagoginis darbo stažas. Teismas nurodė, kad teisėjo darbo stažas
atostogų trukmei nustatyti nėra tapatus ištarnautų metų Lietuvos valstybei
stažui ir jam skaičiuoti apribojimas 1990 m. kovo 11 d. data netaikomas. Iš
pareiškėjos anketinių duomenų (b. l. 27) teismas nustatė, kad ji dirbti pradėjo
1995 m. spalio 10 d., jos mokslo laikas į tarnybos Lietuvos valstybei stažą
neįskaitomas, todėl stažas atostogų trukmei nustatyti paskaičiuotas teisingai
– 2008 m. gruodžio 1 d. pareiškėja turėjo 13 metų 1 mėnesį 20 dienų teisėjo
darbo stažą atostogų trukmei nustatyti.
Teismas pažymėjo, kad teisėjo atostogos laikytinos atskira socialine
garantija, suteikiančia teisėjui teisę į poilsį ir galimybę reabilituotis darbui. Iš
pareiškėjos paaiškinimo bei iš Visagino miesto apylinkės teismo atsiliepimo į
skundą teismas nustatė, kad teisėjos darbo stažas atostogų trukmei nustatyti
iki 2008 m. gruodžio 22 d. nebuvo patvirtintas įsakymu. I. V. nuo 2005
metų kasmet buvo suteikiama po 14 dienų papildomų atostogų (b. l. 33,
34, 35, 38, 39, 42). Taip pat 2005 metais buvo suteikta kasmetinių atostogų
už 2004/2005 metus 35 kalendorinės dienos (išskyrus švenčių dienas) (b. l.
41), 2006 metais buvo suteikta kasmetinių atostogų už 2005/2006 metus
36 kalendorinės dienos (b. l. 39, 40), 2007 metais buvo suteikta kasmetinių
atostogų 45 kalendorinės dienos (b. l. 36, 37, 38), tai yra daugiau, nei įstatymu
buvo nustatyta, ir 2008 metais buvo suteikta 32 kalendorinės dienos atostogų
už 2007/2008 metus. Kadangi iki 2008 m. gruodžio 22 d. teisėjos darbo stažas
atostogoms skaičiuoti teismo pirmininko įsakymu nebuvo patvirtintas, taip
pat nebuvo nustatyta, koks skaičius kalendorinių dienų teisėjai skiriamas
atostogoms už jos konkrečius darbo metus, todėl, teismo vertinimu,
pareiškėjos turėtą atostogų laiką galima nustatyti tik perskaičiavus visą
laikotarpį, atsižvelgiant į pareiškėjos teisėjo darbo stažą atostogų trukmei
nustatyti pagal Teismų įstatymo 97 straipsnio 2 dalį. Teismas nustatė, kad nuo
darbo pradžios iki 2008 m. rugsėjo 19 d. pareiškėjai buvo suteikta 148 dienos
kasmetinių atostogų. Paskutinis įsakymas dėl atostogų suteikimo priimtas
2008 m. rugpjūčio 11 d., tai yra prasidėjus pareiškėjos 2008 m. rugpjūčio 3 d.
– 2009 m. rugpjūčio 2 d. darbo metams teisme.
Teismas vertino, kad pareiškėjos darbo metai teisme prasidėjo 2004 m.
249

I. Administracinių teismų praktika

rugpjūčio 3 d., todėl kasmetinių atostogų trukmė turi būti nustatoma kaskart
už kiekvienus darbo metus. Atsižvelgiant į pareiškėjos darbo stažą atostogų
trukmei nustatyti, kuris turėjo būti skaičiuojamas nuo 1995 m. spalio 10 d.,
2004 m. rugpjūčio 3 d. – 2005 m. rugpjūčio 2 d. darbo metais pareiškėjos
darbo stažas atostogų trukmei nustatyti buvo 9 metai, todėl kasmetinių
atostogų trukmė pagal Teismų įstatymo, galiojusio iki 2008 m. rugsėjo 1
d., 98 straipsnio 1 dalį turėjo būti paskaičiuota 32 kalendorinės dienos (28
dienos kasmetinių atostogų plius 4 dienos papildomų atostogų už darbo
stažą). 2005 m. rugpjūčio 3 d. – 2006 m. rugpjūčio 3 d. darbo metais atostogų
trukmė 33 kalendorinės dienos, 2006 m. rugpjūčio 3 d. – 2007 m. rugpjūčio
2 d. – 34 kalendorinės dienos, 2007 m. rugpjūčio 3 d. – 2008 m. rugpjūčio
2 d. – 35 kalendorinės dienos, 2008 m. rugpjūčio 3 d. – 2009 m. rugpjūčio
2 d. – 36 kalendorinės dienos. Taigi už darbo laiką iki 2009 m. rugpjūčio 3
d. pareiškėjai priklausė 170 dienų kasmetinių atostogų. Nuo 2008 m. rugsėjo
1 d. įsigaliojus naujai Teismų įstatymo redakcijai, laikantis įstatymo ir kitų
teisės aktų nustatytos tvarkos pareiškėjai skaičiuojamų atostogų trukmė
nesutrumpėjo. Atsižvelgęs į tai, kad teisėjai atostogų trukmė nebuvo nustatyta
įsakymu, teismas konstatavo, jog nėra pagrindo daryti išvadą, kad patvirtinus
įsakymu darbo stažą atostogų trukmei nustatyti, jos atostogų trukmė
sutrumpėjo. Tiek pagal iki 2008 m. rugsėjo 1 d. galiojusią Teismų įstatymo 97
straipsnio 2 dalies redakciją, tiek pagal šiuo metu galiojančią Teismų įstatymo
97 straipsnio 2 dalies redakciją, pareiškėjos darbo stažas atostogų trukmei
nustatyti, atsižvelgiant į jos dirbtą darbą, skaičiuojamas vienodai.
III.
Pareiškėja I. V. (toliau – ir apeliantė) pateikė apeliacinį skundą (b. l.
65–75), kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir
priimti naują sprendimą – jos skundą patenkinti.
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime
pasisakydamas dėl jos stažo Lietuvos valstybei skaičiavimo tvarkos rėmėsi
netinkamais teisės aktais. Pareiškėjos manymu, sąvokos „statutinio valstybės
tarnautojo vidaus tarnybos stažas“ ir „ištarnautas Lietuvos valstybei laikas”
yra tampriai susiję ir tam tikrais atvejais gali net sutapti.
2. Teismo sprendime klaidingai nurodoma, jog statutinių valstybės
tarnautojų mokslas vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose neturi būti
įskaitytas į Lietuvos valstybei ištarnautus metus, kadangi tai nėra nustatyta
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nei Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 1-4 dalyse ir 5 dalies 1-4
punktuose, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 metų birželio 17 d.
nutarimu Nr. 910 patvirtintose Tarnybos Lietuvos valstybei skaičiavimo
taisyklėse.
3. Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnis „tarnybos stažas“,
nustatantis taisyklę, kuria atsiliepime remiasi atsakovas ir rėmėsi teismas,
kad valstybės tarnautojų tarnybos stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų
nuo 1990 m. kovo 11 d., metų skaičius - nebuvo darbo apmokėjimo tvarką
reglamentuojanti teisės norma; darbo užmokesčio santykius reguliavo
Valstybės tarnybos įstatymo VI skyrius „darbo užmokestis“, tarnybos stažo
teisinė kategorija įstatymo leidėjo buvo priskirta valstybės tarnautojams
teikiamoms garantijoms ir sureguliuota įstatymo VII skyriuje „valstybės
tarnautojų socialinės ir kitos garantijos“.
4. Remiasi Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo
įgyvendinimo įstatymo 10 straipsniu, kuris numatė, kad statutinių valstybės
tarnautojų stažas skaičiuojamas nuo priėmimo į pareigas vidaus reikalų
sistemoje dienos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 metų birželio 17
d. nutarimu Nr. 910 buvo pakeista statutinių valstybės tarnautojų tarnybos
Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarka (stažas pagal šį nutarimą
vienodai turi būti skaičiuojamas visiems valstybės tarnautojams tol, kol
bus priimti ir įsigalios įstatymų patvirtinti statutinių valstybės tarnautojų
statusą reglamentuojantys teisės aktai), panaikindama pareiškėjos darbo
vidaus tarnyboje laikotarpiu galiojusį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001
m. rugsėjo 26 d. nutarimą Nr. 1168, kuris nustatė, kad statutiniu valstybės
tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažas skaičiuojamas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83.
Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo
4 str. 5 d. numato, kad valstybės tarnautojams, priimtiems į pareigas iki
Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo, į tarnybos
Lietuvos valstybei stažą taip pat įskaitomas laikotarpis einant valstybės
tarnybos įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nustatytas pareigas. Minėtas punktas
nurodo, kad stažas visiems valstybės tarnautojams skaičiuojamas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, vadinasi, pareiškėjos manymu, jai
einant statutinio valstybės tarnautojo pareigas tarnybos Lietuvos valstybei
stažas buvo paskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83.
5. Remiasi Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2001 m.
lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 626 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos tarnybos
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stažo nustatymo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento bei vidaus
reikalų sistemos statutinių valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei
stažo nustatymo tvarkos“ patvirtinta Vidaus reikalų sistemos statutinių
valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažo nustatymo tvarka,
kurios l punkte nustatyta, jog ši tvarka reglamentuoja vidaus reikalų sistemos
statutinių valstybės tarnautojų (pareigūnų) tarnybos Lietuvos valstybei
stažo nustatymą; šios Tvarkos 3 punkte nustatyta, jog į tarnybos Lietuvos
valstybei stažą įskaitomi laikotarpiai, nustatyti Lietuvos valstybės tarnybos
įstatymo, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, specialių tyrimų tarnybos,
valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento,
jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių
pensijų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001m. rugsėjo 26 d.
nutarimo Nr. 1168 „Dėl tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarkos
patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 1995 m.
sausio 20 d. Nr. 83 „Dėl vidaus reikalų, specialių 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“.
6. Remiasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 1995 m. sausio
20 d. Nr. 83 4 punktu, kuriame nustatyta, kad: 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 bei prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių
pensijų įstatymo 16 straipsnyje.
7. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (adm.
bylos Nr. A14-834/2006, Nr. A146-1451/2008) ir teigia, jog statutinių valstybės
tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimą (nagrinėjamu
laikotarpiu nuo 1991 m. rugsėjo 1 d. iki 2004 m. rugpjūčio 3 d.) reglamentavo
specialūs teisės aktai, numatantys, jog į valstybės tarnautojo tarnybos
Lietuvos valstybei stažą įskaitomas ir mokymosi vidaus reikalų profesinio
mokymo įstaigose, aukštosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus
reikalų) mokyklose, laikas.
8. Pažymi, kad mokydamasi Lietuvos policijos akademijoje ji du kartus
metuose atlikdavo darbinę praktiką policijos komisariatuose, kurių metu
Akademijos klausytojai atlikinėjo policininkams, inspektoriams, tardytojams
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priskirtas darbo funkcijas įvairiuose policijos padaliniuose (buvo skiriami
budėjimai, patruliavimai ir pan.). Klausytojams buvo suteikiamos uniformos,
pareigūnų pažymėjimai, mokoma stipendija (proporcinga policijos pareigūno
gaunamam vidutiniam darbo užmokesčiui), garantuojamas nemokamas
pravažiavimas miesto ir tarpmiestiniu transportu ir kt. Mokymosi Lietuvos
policijos akademijoje laikotarpiu ir vėliau galiojusio Lietuvos policijos
akademijos statuto 6.3 punkte buvo numatyta, kad Akademijos studentai
naudojasi socialinėmis garantijomis ir lengvatomis, kurios suteikiamos policijos
pareigūnams. Socialinių garantijų taikymo policijos ir kitų vidaus reikalų
įstaigų pareigūnams nuostatų taikymo instrukcija patvirtinta Vidaus reikalų
ministro 1991 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 240. Šios instrukcijos 30 punktas
įtvirtino, jog Lietuvos policijos akademijos klausytojams suteiktų po šios
mokymo įstaigos baigimo, atostogų metu pareigūnams mokama mokymosi
laikotarpiu gaunama stipendija. Mokymosi Lietuvos policijos akademijoje
laikotarpis nuo 1991 m. rugsėjo 1 d. iki 1995 m. spalio 10 d. įrašytas pareiškėjai
išduotą socialinio draudimo pažymėjimą SD Nr. 1395023 ir iki 2008 m.
lapkričio 15 d. (dirbant statutiniu valstybės tarnautoju vidaus tarnyboje, 2004
m. rugpjūčio 3 d. paskyrus dirbti Visagino miesto apylinkės teismo teisėja)
buvo įskaičiuotas ir vertinamas kaip darbo valstybės tarnybai laikotarpis.
9. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės
teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartimi (byloje Nr. A556 -984/2008),
kurioje teismas konstatavo, jog, jei iki tam tikro teisės akto įsiteisėjimo,
asmeniui galiojusių teisės aktų buvo suteikta teisė - siekiant užtikrinti teisėtų
lūkesčių bei teisinio tikrumo principus, ši teisė asmeniui turi būti išsaugota.
10. Pažymi, kad iki 2004 m. rugpjūčio 3 d. kai ji buvo statutine valstybės
tarnautoja, kuriai tarnybos Lietuvos valstybei stažą skaičiavo Ignalinos rajono
policijos komisariato (valstybinės įstaigos, kurioje ji dirbo) vadovas, iki 2004
m. rugpjūčio 3 d. tarnybos Lietuvos valstybei stažas ir vidaus tarnybai stažas,
buvo skaičiuojamas nuo 1991 m. rugsėjo 1 dienos.
11. Pradėjus eiti teisėjos pareigas, sutinkamai su Lietuvos Teismų
įstatymo 97-98 straipsniais į teisėjo darbo stažą priedams gauti, atostogų
trukmei nustatyti ir kitoms socialinėms garantijoms jai teisėtai į teisėjo darbo
stažą buvo įskaitytas ikiteisminio tyrimo pareigūno stažas, laikotarpiu nuo 1991
m. rugsėjo 1 d. iki 2004 m. rugpjūčio 3 d., kurį sudarė: 1991 m. rugsėjo 1 d. –
1995 m. spalio 10 d. –mokslas Lietuvos policijos akademijoje; 1995 m. spalio 10
d. – 2004 m. rugpjūčio 3 d. – tarnyba Lietuvos VRM Ignalinos rajono vidaus
reikalų skyriuje tardytojo, vyr. tardytojo, kriminalinės policijos Nusikaltimų
tyrimo skyriaus viršininko pavaduotojo pareigose. Visagino miesto apylinkės
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teismo pirmininko 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl teisėjų stažo“,
jai 2008 m. gruodžio 1 dienai yra neteisingai paskaičiuotas ir patvirtintas stažas
atostogų trukmei nustatyti 13 m. 1 mėn. 20 d., t.y. šiuo įsakymu nuo 2008 m.
gruodžio 1 d. jos stažas atostogų trukmei apskaičiuoti sumažintas nuo 17 metų
iki 13 metų. Atsakovas klaidingai sutapatino sąvokas „teisėjo darbo stažas“ ir
„tarnybos Lietuvos valstybei stažas“. Be to, teisėjams mokomą procentinį priedą
už ištarnautus valstybei metus (Teisėjų atlyginimų įstatymo 5 str.) ir atostogų
trukmę (Teismų įstatymo 97 straipsnio 2 d.) apibrėžia du skirtingi teisės aktai
ir jų skaičiavimo tvarka yra visiškai skirtinga.
12. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 1995 m. gruodžio 6 d.,
1999 m. gruodžio 21 d., 2001 m. liepos 12 d., 2006 metų kovo 28 d., 2006
m. lapkričio 27 nutarimuose ir 2000 m. sausio 12 d., 2006 m. rugpjūčio
8 d. sprendimuose, interpretuodamas konstitucinį teisėjo ir teismų
nepriklausomumo principą, ne kartą yra konstatavęs, kad iš reikalavimui
kylančiam iš Konstitucijos 109 straipsnio užtikrinti teisėjų nepriklausomumą
yra teisėjo atlyginimo bei kitų socialinių garantijų apsauga.
Atsakovas Visagino miesto apylinkės teismas atsiliepimu į apeliacinį
skundą (b. l. 94-95) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti
nepakeistą.
Nurodo šiuos argumentus:
1. Vidaus tarnybos statuto 37 str. 1 d. yra nustatyta, kokie laikotarpiai
yra papildomai įskaitomi į vidaus tarnybos stažą be tarnybos laiko vidaus
reikalų sistemoje, tarp jų ir mokymosi vidaus reikalų profesinio mokymo
įstaigose, aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos
Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo bei karo mokyklose laikas
(8 p.). Šio straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad priedo už tarnybos Lietuvos
valstybei stažą dydis pareigūnui nustatomas pagal šio straipsnio 1 dalyje
nustatytą vidaus tarnybos stažą, į jį papildomai įskaitant Valstybės tarnybos
įstatymo nustatytą valstybės tarnautojo tarnybos stažą. Tai yra Vidaus
tarnybos statute yra nustatyta speciali teisės norma (Valstybės tarnybos
įstatymo normų atžvilgiu, reglamentuojančių tą patį dalyką), kuri yra
taikoma tik statutiniams valstybės tarnautojams – vidaus reikalų sistemos
pareigūnams. Teisėjų atlyginimo įstatyme tokios specialios teisės normos
Valstybės tarnybos įstatymo atžvilgiu reglamentuojančios teisėjų tarnybos
stažą Lietuvos valstybei nėra, o yra nurodyta, kad teisėjams tarnybos stažas
Lietuvos valstybei nustatomas vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 42
straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, tai yra nustatant teisėjo tarnybos stažą
priedui už ištarnautus metus Lietuvos valstybei gauti, reikia vadovautis
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bendrąja teisės norma. Nors šio straipsnio 1 dalies redakciją įstatymų leidėjas
ne kartą keitė, bet apeliantės atveju taikomos nuostatos liko nepakitusios.
2. Apeliantės teiginiai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas yra suformavęs teismų praktiką šiuo klausimu yra nepagrįsti,
kadangi apeliaciniame skunde nurodytose bylose teismas sprendė tarnybos
stažo skaičiavimo teisėtumo klausimus dėl visai kitos kategorijos valstybės
tarnautojų - statutinių vidaus reikalų sistemos pareigūnų, kuriems yra
taikomos specialiosios teisės normos. Kaip minėta anksčiau, šiai asmenų
kategorijai yra sukurtos specialios teisės normos, reglamentuojančios
tarnybos stažo skaičiavimo tvarką.
3. Neatitinkantis tikrovės yra apeliantės teiginys, jog Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu patvirtintų Tarnybos Lietuvos
valstybei stažo skaičiavimo taisyklių 8 punkto nuostata galiojo nuo 2002
metų. Dabartinė šio punkto redakcija galioja nuo 2007 m. rugsėjo 23 d. (LR
Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 962). Nuo šios dienos į šį
punktą buvo įtraukta, kad pagal šias taisykles skaičiuojamas ir teisėjo tarnybos
Lietuvos valstybei stažas, ir tokia pareiga atsirado atsakovui. Iki to laiko
tokios pareigos atsakovas neturėjo. Apie teisėjos I. V. stažą Visagino miesto
apylinkės teismas buvo informuotas Nacionalinės teismų administracijos,
kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (2002 m. sausio 24
d. įstatymo Nr. IX-732 redakcija) 125 straipsnio 9 punktu (galiojusio iki 2008
m. rugsėjo 1 d.) ir Lietuvos Respublikos teismų administracijos įstatymo (2008
m. liepos 15 d. įstatymo Nr. X-1715) 2 straipsniu 1 dalies 8 punktu (nuo 2008
m. rugsėjo 1 d.) tvarko teisėjų duomenų bazę ir teisėjų asmens bylas. Taip pat
teisėja pati pateikė atitinkamus duomenis teismo buhalterijai. Atsakovas šių
duomenų pagrindu apskaičiuodavo ir mokėjo apeliantei darbo užmokestį bei
priedą už ištarnautus metus iki 2008 m. lapkričio 15 d. Atsakovas iki stažo
perskaičiavimo, laikėsi nuomonės, kad pagal turimus duomenis, į teisėjos stažą
įskaityti iki 2008 m. lapkričio 15 d. laikotarpiai priedui už ištarnautus metus
(stažą) gauti, buvo teisingi, ir nekėlė įtarimų dėl prieštaravimo teisės normoms.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas atmestinas.
Byloje kilęs ginčas dėl to, ar skaičiuojant tarnybos Lietuvos valstybei
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stažą teisėjui, kuris iki paskyrimo į šias pareigas buvo statutinis valstybės
tarnautojas, į ištarnautus Lietuvos valstybei metus gali būti įskaitytas
mokymosi aukštojoje Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų)
mokykloje laikas, kuris pagal Vidaus tarnybos statutą įskaitomas į statutinių
valstybės tarnautojų vidaus tarnybos stažą.
Teisėjų atlyginimų skaičiavimui reikšminga ištarnautų Lietuvos valstybei
metų sąvoka yra numatyta 2008 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos
teisėjų atlyginimų įstatyme X-1771 (įsigaliojo nuo 2008 m. lapkričio 15 d.).
Šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalis nustato, kad bendrosios kompetencijos
ir specializuotų teismų pirmininkų, jų pavaduotojų, skyrių pirmininkų
ir teisėjų atlyginimas susideda iš pareiginės algos ir priedo už ištarnautus
Lietuvos valstybei metus. Iki šio įstatymo įsigaliojimo vadovaujantis 1993 m.
vasario 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos teismų
teisėjų, prokuratūros darbuotojų, valstybinių arbitrų bei Valstybės kontrolės
departamento darbuotojų tarnybinių atlyginimų”, kuris nustatė, kad iki
bus patikslinti atitinkami įstatymai, Lietuvos Respublikos teismų teisėjų,
tarnybinius atlyginimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, teisėjų
darbo apmokėjimas buvo reglamentuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 666 ,,Dėl Lietuvos Respublikos teismų
teisėjų, prokuratūros sistemos ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo
departamento pareigūnų bei kitų darbuotojų darbo apmokėjimo“ (toliau
– ir Nutarimas Nr. 666). Pagal Nutarimo Nr. 666 nuostatas bendrosios
kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjų atlyginimų struktūra iš esmės
buvo analogiška Teisėjų atlyginimų įstatymu nustatytai struktūrai. Teisėjo
atlyginimas susidėjo iš tarnybinio atlyginimo ir tarnybinio atlyginimo priedo
už ištarnautą laiką (Nutarimo Nr. 666 1.1, 2.1 p. ir 1, 2 priedai). Nutarimo
Nr. 666 2.1 punkte buvo nustatyta, kad į teisėjo ištarnautus metus įskaitomas
darbo prokuroru, tardytoju, advokatu ir notaru laikas, taip pat teisinio
pedagoginio darbo laikas (asmeniui, turinčiam mokslo laipsnį).
Vadovaujantis Teisėjų atlyginimų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies
nuostatomis, priedas už ištarnautus valstybei metus bendrosios kompetencijos
ir specializuotų teismų teisėjams mokamas už ištarnautus Lietuvos valstybei
metus nuo 1990 m. kovo 11 d. einant pareigas, nurodytas Valstybės tarnybos
įstatymo 4 straipsnio 1–4 dalyse ir 5 dalies 1–4 punktuose (išskyrus
savivaldybės tarybos narius, kurie nebuvo merais ir mero pavaduotojais).
Į ištarnautus metus įskaitomi laikotarpiai, nurodyti minėto įstatymo 42
straipsnio 1 dalyje, apskaičiuoti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintas Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisykles. Šioje
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įstatymo normoje minimos Taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 (toliau – ir Taisyklės).
Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pagal
šį įstatymą tarnybos stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990
m. kovo 11 d. einant valstybės tarnautojo pareigas, įskaitant šio įstatymo 4
straipsnio 3 ir 4 dalyse, 5 dalies 1-4 punktuose nurodytas pareigas (išskyrus
savivaldybės tarybos narius, kurie nebuvo meru ir mero pavaduotoju), metų
skaičius. Tarnybos stažas skaičiuojamas nuo valstybės tarnautojo tarnybos
(darbo) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pradžios arba nuo
paskyrimo (išrinkimo) į pareigas valstybės tarnyboje šio ir kitų įstatymų
nustatyta tvarka dienos.
Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėja I. V. į teisėjos pareigas
paskirta 2004 m. rugpjūčio 3 d. Prieš tai, nuo 1995 m. spalio 10 d. iki 2004 m.
rugpjūčio 3 d. ji dirbo Ignalinos rajono policijos komisariate tardytoja, vyr.
tardytoja, nusikaltimų skyriaus viršininko pavaduotoja, t. y. buvo statutinė
valstybės tarnautoja. Kaip matyti iš Visagino miesto apylinkės teismo
pirmininko 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-30, patvirtinant teisėjos I. V.
stažą priedui už ištarnautus Lietuvos valstybei metus gauti (2008 m. gruodžio
1 dienai), į šį stažą buvo įskaitytas visas pareiškėjos tarnybos statutinėje
valstybės įstaigoje laikotarpis. Tai atitinka Teisėjų atlyginimų įstatymo 5
straipsnio 1 dalies ir Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnio nuostatas.
Apeliantės argumentai, kad į ištarnautus Lietuvos valstybei metus
turėtų būti įskaitytas ir jos mokymosi Lietuvos policijos akademijoje laikas
(nuo 1991 m. rugsėjo 1 d. iki 1995 m. spalio 10 d.), kuris pagal Vidaus
tarnybos statuto 37 straipsniu nustatytą teisinį reguliavimą papildomai
įskaitomas į vidaus tarnybos stažą, nepagrįsti. Įstatymų aiškiai apibrėžta
(Teisėjų atlyginimų įstatymo 5 straipsnio 1 dalis, Valstybės tarnybos
įstatymo 42 straipsnio 1 dalis ir 4 straipsnis), kad į tarnybos stažą Lietuvos
valstybei įskaitoma tarnyba einant minėtose Valstybės tarnybos įstatymo
normose nurodytas pareigas. Pirmosios instancijos teismas sprendime
teisingai nurodė, kad nei Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 1–4
dalyse, nei 4 straipsnio 5 d. 1–4 punktuose, nei Taisyklės nėra nustatyta,
kad statutinių valstybės tarnautojų mokymosi laikas galėtų būtų įskaitytas
į ištarnautus Lietuvos valstybei metus. Toks įstatymų leidėjo nustatytas
teisinis reguliavimas leidžia pagrįstai teigti, kad nagrinėjamu atveju atsakovas
neturėjo pagrindo įskaityti laikotarpį nuo 1991 m. rugsėjo 1 d. iki 1995 m.
spalio 10 d., kai pareiškėja studijavo Lietuvos policijos akademijoje, į stažą už
Lietuvos valstybei ištarnautus metus.
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Apeliantės nurodomos Vidaus tarnybos statuto (2003 m. balandžio
29 d. įstatymas Nr.IX-1538) 37 straipsnio 9 punkto nuostatos, numatančios,
kad mokymosi vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose,
specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos
(vidaus reikalų), saugumo bei karo mokyklose yra įskaitomas į vidaus
tarnybos stažą, yra specialioji teisės norma, kuri yra taikoma tik statutiniams
valstybės tarnautojams, t. y. Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities vidaus
reikalų statutinių įstaigų statutiniams valstybės tarnautojams. Pažymėtina,
kad minėta įstatymo norma reglamentuoja vidaus tarnybos stažo skaičiavimą
pareigūnams, kurie dirba statutiniais vidaus reikalų sistemos tarnautojais.
Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai pažymėjo, kad vidaus
tarnybos stažas, kurį numato Vidaus tarnybos statutas, ir tarnybos Lietuvos
valstybei stažas, kurį numato Valstybės tarnybos įstatymas, nėra tapačios
sąvokos ir šių stažų skaičiavimą reglamentuoja skirtingi įstatymai. Valstybės
tarnybos įstatymo 4 straipsnis nustato, kad šis Įstatymas be išlygų taikomas
valstybės tarnautojams, išskyrus statutinius valstybės tarnautojus, kuriems
taikomos tik tos šio įstatymo normos, kurios išvardytos Valstybės tarnybos
įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje arba tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja
statutai. Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje apibrėžiant
statutinio valstybės tarnautojo sąvoką nurodyta, kad statutinis valstybės
tarnautojas-valstybės tarnautojas, kurio tarnybą reglamentuoja įstatymo
patvirtintas statutas, nustatantys specialias priėmimo į valstybės tarnybą,
tarnybos atlikimo, atsakomybės ir kitas su tarnybos ypatumais susijusias
sąlygas. Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnyje įtvirtinti vidaus tarnybos
ypatumų (padidėjęs pavojus gyvybei ar sveikatai, sugriežtinta atsakomybė,
ilgesnis darbo laikas ir įvairūs su tarnyba susiję apribojimai) kompensavimo,
taip pat teisėtų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms principai įgyvendinami
atitinkamais Statute numatytais kompensavimo būdais. Vienas iš tokių būdų
yra atitinkamų laikotarpių (tarp jų mokymosi aukštojoje vidaus reikalų
mokykloje) įskaitymas į statutinio valstybės tarnautojo vidaus tarnybos
stažą, kuris suteikia šį statusą turinčiam valstybės tarnautojui teisę jo
tarnybos statutinėje įstaigoje laikotarpiu į atitinkamos trukmės atostogas,
ištarnautų metų valstybinę pensiją, taip pat turi įtakos skaičiuojant priedą
už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Statutinio valstybės tarnautojo vidaus
tarnybos stažas ir nagrinėjamu atveju bylai aktualus ištarnautas Lietuvos
valstybei laikas nėra tapačios sąvokos, šių stažų skaičiavimą reglamentuoja
skirtingų įstatymų normos. Teisėjų kolegija vertina, jog skundžiamo
įsakymo priėmimo metu teisėja dirbančiai pareiškėjai tarnybos stažas
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priedui už ištarnautus Lietuvos valstybei metus pagrįstai buvo nustatytas
vadovaujantis Teisėjų atlyginimų įstatymo 5 straipsnio ir jame nurodytomis
Valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis. Apeliantės argumentai dėl Vidaus
tarnybos statuto ir su jo įgyvendinimu susijusių poįstatyminių teisės aktų
nuostatų taikymo nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas spręsdamas ginčą
materialinės teisės normas taikė teisingai.
Teisėjų kolegija pažymi, kad teismų praktika taikant įstatymus
kitose bylose gali būti teisingai pasiremta tik tuo atveju, jei bylų faktinės
aplinkybės visiškai identiškos, sprendžiant ginčą buvo taikytas ir aiškintas
tas pats įstatymas (atitinkama jo norma), atsižvelgiant į atitinkamų jų normų
pasikeitimus. Apeliantės nurodytomis Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo nutartimis (adm. bylos Nr. A14-834/2006, Nr. A146-1451/2008) remtis
nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo, nes pareiškėjos apeliaciniame skunde
nurodytose bylose teismas sprendė ginčus dėl statutinių vidaus reikalų
sistemos pareigūnų vidaus tarnybos stažo skaičiavimo. Paminėtų bylų faktinės
aplinkybės visiškai skiriasi nuo nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių.
Teismų įstatymo 96 straipsnis (byloje aktuali 2008 m. lapkričio 6
d. įstatymo Nr.X-1772 redakcija), numatantis, kad teisėjų atlyginimas
nustatomas įstatymu (96 straipsnio 1 dalis) teisėjo darbo teisme metu
draudžia mažinti teisėjo atlyginimą, išskyrus šio įstatymo numatytus atvejus,
ar kitas socialines garantijas (96 straipsnio 2 dalis). Apeliantės argumentus
dėl sumažėjusio darbo užmokesčio paneigia faktiniai bylos duomenys. Kaip
matyti iš byloje esančių 2004-2008 metų kortelių pažymų (forma Nr.387) ir
Visagino miesto apylinkės teismo pažymos apie pareiškėjos 2008 metais gautą
darbo užmokestį, pareiškėjos paskyrimo į teisėjos pareigas dieną (2004 m.
rugpjūčio 3 d.), jos atlyginimas sudarė 5145 Lt per mėnesį, Teisėjų atlyginimų
įstatymo įsigaliojimo dienai (2008 m. lapkričio 15 d.) - 5 439,00 Lt per mėnesį
(pradedant nuo 2006 m. spalio mėnesio), o po 2008 m. lapkričio 15 d. – 6679
Lt per mėnesį. Pirmiau minėta, kad priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei
metus yra teisėjo atlyginimo sudedamoji dalis. Pirmosios instancijos teismo
sprendimo argumentai, kad pareiškėjos atlyginimas po Teisėjų atlyginimų
įstatymo įsigaliojimo nesumažėjo yra pagrįsti ir teisingi.
Pareiškėja 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. V-30 skundė ir tuo
aspektu, kad jos nuomone, šiuo įsakymu atsakovas neteisingai apskaičiavo
jos darbo stažą atostogų trukmei nustatyti. Minėto įsakymo 2.3 punktu
patvirtinta, kad teisėjos I. V. darbo stažas atostogų trukmei nustatyti 2008
m. gruodžio 1 dienai yra 13 metų 1 mėnuo ir 20 dienų. Teismų įstatymo 97
straipsnio 2 dalyje nustatyta (tiek iki 2008 m. rugsėjo 1 d., tiek po 2008 m.
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rugsėjo 1 d.), kad į teisėjo darbo stažą atostogų trukmei nustatyti, be teisėjo
stažo, kurio skaičiavimas nustatytas 97 straipsnio 1 dalyje, įskaitomas ir darbo
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju, prokuroru, prokuroro
pavaduotoju, prokuratūros tardytoju, ikiteisminio tyrimo pareigūnu
(tardytoju), valstybiniu arbitru stažas, darbo valstybės tarnyboje stažas, taip
pat asmenų, turinčių teisės krypties socialinių mokslų daktaro ar habilituoto
daktaro laipsnį, pedagoginis darbo stažas. Taigi teisėjo darbo stažas atostogų
trukmei nustatyti nėra tapatus ištarnautų metų Lietuvos valstybei stažui
ir jam skaičiuoti apribojimas 1990 m. kovo 11 d. data netaikomas. Iš bylos
medžiagos matyti, kad pareiškėja 1995 m. spalio 10 d. iki 2004 m. rugpjūčio
3 d. (paskyrimo į teisėjos pareigas) dirbo ikiteisminio tyrimo pareigūne
(tardytoja). Apskaičiuojant pareiškėjos darbo stažą atostogų trukmei nustatyti
2008 m. gruodžio 1 dienai, į šį stažą buvo įskaitytas visas laikotarpis nuo
1995 m. spalio 10 d. iki 2008 m. gruodžio 1 dienos. Pirmosios instancijos
teismas ir atsakovas pagrįstai nustatė, kad pareiškėjos mokymosi Lietuvos
policijos akademijoje laikas, kuris pareiškėjai dirbant statutine valstybės
tarnautoja buvo įskaitytas į jos vidaus tarnybos stažą, į tarnybos Lietuvos
valstybei stažą neįskaitomas, todėl stažas atostogų trukmei nustatyti 2008 m.
gruodžio 1 d. paskaičiuotas teisingai.
Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja,
kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo faktines bylos
aplinkybes, byloje esančių įrodymų visumą vertino pagal Administracinių
bylų teisenos įstatymo 57 straipsnyje nustatytas taisykles, ginčo teisinius
santykius reglamentuojančius teisės aktus aiškino ir taikė teisingai, priėmė
pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą remiantis
jame išdėstytais argumentais nėra pagrindo. Pirmosios instancijos teismo
sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjos apeliacinis skundas
atmetamas.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
nutaria:
Pareiškėjos I. V. apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 17 d.
sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.5.2. Dėl teisingo atlyginimo už darbą vidaus tarnybos sistemos
pareigūnams
Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, manantys, jog jų teisės buvo pažeistos dėl
to, kad Valstybės tarnybos įstatymo VI skyriuje „Darbo užmokestis“, pažeidžiant
Konstituciją, nebuvo nustatyta teisinio reguliavimo, pagal kurį būtų buvę
galima teisingai atlyginti už darbą vidaus tarnybos sistemos pareigūnams,
dirbusiems poilsio bei švenčių dienomis, nakties metu, atlikusiems papildomas
užduotis viršijant nustatytą darbo trukmę, kai jiems išmokėtinų priedų ir
priemokų suma viršijo Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje
(2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855, 2007 m. birželio 7 d. įstatymo
Nr. X-1175 redakcijos) nustatytą ribą, turėjo (turi) teisę dėl tokių pažeidimų
kreiptis į teismą, kuris savo ruožtu privalo, jeigu nustato, kad asmens teisės
iš tikrųjų yra pažeistos dėl nurodytos priežasties, užtikrinti pažeistų teisių
teisminę gynybą, taikydamas ne tik įstatymą (plačiąja prasme), bet ir inter alia
bendruosius teisės principus, taip pat aukštesnės galios teisės aktus, pirmiausia
aukščiausiąją teisę – Konstituciją. Toks teisinio reguliavimo trūkumų įveikimas
ad hoc, teismams nagrinėjant bylas, yra būtina prielaida asmens, kuris kreipėsi
į teismą dėl savo pažeistų teisių gynimo, teisių ir laisvių apsaugai užtikrinti
atitinkamuose individualiuose visuomeniniuose santykiuose.
Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, dirbę poilsio bei švenčių dienomis,
nakties metu, atlikę papildomas užduotis viršijant nustatytą darbo trukmę,
kai jiems išmokėtinų priedų ir priemokų suma viršijo Valstybės tarnybos
įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855,
2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175 redakcijos) nustatytą ribą ir todėl
atitinkama darbo užmokesčio suma jiems nebuvo išmokėta, turi teisę reikalauti
teisingai atlyginti už tą darbą, kuris liko faktiškai neapmokėtas dėl minėto
apribojimo taikymo. Atsižvelgiant į pareikštą reikalavimą ir šiuo metu galiojantį
teisinį reguliavimą, pagal kurį priemokų už faktiškai atliktą darbą poilsio
bei švenčių dienomis, nakties metu, taip pat atliekant papildomas užduotis
viršijant nustatytą darbo trukmę (viršvalandinis darbas) dydis nėra ribojamas
(Vidaus tarnybos statuto 38 str. 1 d., Valstybės tarnybos įstatymo 261 str.),
teisingu atlyginimu už darbą, kuris liko neatlygintas dėl minėtos legislatyvinės
omisijos, gali būti darbo užmokesčio dalies, kuri būtų buvusi, bet dėl Valstybės
tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo
Nr. IX-855, 2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175 redakcijos) nustatytos ribos
taikymo nebuvo išmokėta, sumokėjimas. Pažeistą pareiškėjos teisę teismas šiuo
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atveju privalo ginti, nes priešingu atveju būtų pažeistos Konstitucijos normos ir
principai, o įstatymo dalis, kuri buvo pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai, ir
toliau būtų realiai taikoma tiems teisiniams santykiams, kurie dar nėra galutinai
susiklostę, t. y. būtų vykdomi Konstitucijai prieštaraujančio įstatymo pagrindu
priimti sprendimai, kurie dar negali būti laikomi įvykdytais Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies prasme.
Vidaus tarnybos pareigūno inicijuotas ginčas dėl negauto darbo užmokesčio
– teisingo apmokėjimo už atliktą darbą – priteisimo spręstinas taikant
tarnybos teisinius santykius, o ne žalos atlyginimą (civilinę atsakomybę)
reglamentuojančias teisės normas, tarnybos teisinių santykių teisės aktuose
egzistuojančias teisinio reguliavimo spragas įveikiant ad hoc. Tinkamu atsakovu
tokiose bylose yra institucija, kurioje tarnavo pareigūnas, o ne Lietuvos valstybė.
Administracinė byla Nr. A662-1735/2010
Procesinio sprendimo kategorija 1.4; 16.5

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. birželio 7 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Audriaus Bakavecko
(pranešėjas), Anatolijaus Baranovo, Artūro Drigoto ir Arūno Sutkevičiaus
(kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,
dalyvaujant pareiškėjai J. K.,
pareiškėjos atstovams advokatui Sauliui Juzukoniui ir N. A.,
atsakovo atstovui Leandrui Pociui ir Aušrai Gecevičienei,
trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Večislavui Burneikai,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą
pagal atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 18 d.
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos J. K. skundą atsakovui
Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui dėl neišmokėtos darbo
užmokesčio dalies priteisimo (trečiasis suinteresuotas asmuo – Policijos
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos).
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Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėja J. K. skundu bei patikslintu skundu (b. l. 2−5, 60−61) kreipėsi
į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama iš atsakovo Vilniaus
apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir Institucija) priteisti jos
darbo užmokesčio nepriemoką – 1 689,51 Lt. Paaiškino, kad prašomą priteisti
sumą sudaro 617,64 Lt, kuriuos prašyta priteisti 2008 m. gegužės 28 d.
teismui pateiktame skunde, tačiau dėl įsivėlusios klaidos buvo nurodyta
614,64 Lt suma, bei 1 071,87 Lt, susidariusius dėl to, kad atsakovas po skundo
teismui padavimo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijai
prieštaraujančiomis Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies
nuostatomis, ribojo jos gaunamą darbo užmokestį. Pareiškėja paaiškino,
kad ji dirbo Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios
policijos Patrulių rinktinės 2-osios kuopos 1-ojo būrio vade. Darbo
užmokesčio nepriemoka susidarė dėl to, kad apskaičiuodamas priedus bei
priemokas atsakovas vadovavosi Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio
2 dalimi, nustatančia apribojimus valstybės tarnautojų priedams prie darbo
užmokesčio. Nurodė Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnį, 26 straipsnio
1 bei 3 dalis ir pažymėjo, kad toks reguliavimas prieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, 29 straipsniui, 48
straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. Pareiškėjos
manymu, nors valstybės tarnautojams gali būti nustatomas specialus
teisinis reguliavimas, tačiau toks reguliavimas privalo atitikti teisingumo,
protingumo, proporcingumo principus. Atkreipė dėmesį, kad Lietuvos
Respublikos Konstitucinis Teismas 2009 m. gruodžio 11 d. pripažino, jog
Valstybės tarnybos įstatymo skyrius „Darbo užmokestis“ ta apimtimi,
kuria jame nebuvo nustatyta teisinio reguliavimo, pagal kurį būtų buvę
galima teisingai atlyginti už darbą vidaus tarnybos sistemos pareigūnams,
dirbusiems poilsio bei švenčių dienomis, nakties metu, atlikusiems
papildomas užduotis viršijant nustatytą darbo trukmę, kai jiems išmokėtinų
priedų ir priemokų suma viršijo Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio
2 dalyje (2002 m. balandžio 23 d. redakcija) nustatytą ribą, prieštaravo
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai.
Todėl atsakovo sprendimai, priimti vadovaujantis Lietuvos Respublikos
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Konstitucijai prieštaraujančiomis įstatymo nuostatomis, pareiškėjos manymu,
pripažintini neteisėtais.
Atsakovas Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
atsiliepimais į skundą ir patikslintą skundą (b. l. 17−18, 66−67) prašė
jį atmesti kaip nepagrįstą. Atkreipė dėmesį, kad Valstybės tarnybos
įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog minėto įstatymo VI skyrius,
reglamentuojantis darbo užmokestį, statutiniams valstybės tarnautojams
taikomas be išlygų. Įstatymas ar kitas teisės aktas yra laikomas teisėtu ir
privalo būti taikomas tol, kol konstatuojamas jo prieštaravimas Lietuvos
Respublikos Konstitucijai. Atkreipė dėmesį į Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimą. Pabrėžė, kad
apskaičiuodamas ir mokėdamas darbo užmokestį veikė taip, kaip privalėjo
pagal įstatymus. Pažymėjo, kad 2007 m. spalio 1 d. įsigaliojo Valstybės
tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies papildymas, kuriame nurodyta, kad
į priedų bei priemokų sumą nebeįskaitomi Valstybės tarnybos įstatymo 25
straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nustatyti priedai – priedas už tarnybos
Lietuvos valstybei stažą bei pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Policijos departamentas prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepimu į skundą (b. l. 20−21)
prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad pagal Valstybės
tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalį statutiniams valstybės tarnautojams
šio įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja
statutai, išskyrus šio įstatymo nustatytą darbo apmokėjimo tvarką. Nurodė
Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalį, Vidaus tarnybos statuto 38
straipsnio 5 dalį ir priėjo prie išvados, kad atsakovas, apskaičiuodamas ir
išmokėdamas pareiškėjai darbo užmokestį, pagrįstai taikė įstatymo nuostatas,
reglamentuojančias priedų ir priemokų dydžius. Pabrėžė, kad kol nustatyta
tvarka nebus pripažinta, jog Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 5 dalies
nuostata, numatanti, kad pareigūnams mokamos priemokos negali viršyti
60 procentų pareiginės algos, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai
– šios įstatymo nuostatos laikytinos teisėtomis ir jas valstybės institucijos
privalo vykdyti mokėdamos priedus ir priemokas valstybės pareigūnams.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. sausio 18 d.
sprendimu skundą patenkino ir pareiškėjai iš Vilniaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato priteisė 1 689,51 Lt.
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Teismas nurodė Valstybės tarnybos įstatymo (2002 m. balandžio 23 d.
įstatymo Nr. IX-856 redakcija) 25 straipsnio 1, 7 dalis, 23 straipsnio 1 dalį, 26
straipsnio 6 dalį ir atkreipė dėmesį, kad 2008 m. gruodžio 9 d. buvo pakeistas
bei papildytas Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnis, kurio 2 dalis
numatė, kad priedų ir priemokų suma negali viršyti 70 procentų pareiginės
algos. Į šią sumą neįskaitomas šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytas
apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį
darbą ir budėjimą bei šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose
nustatyti priedai.
Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodė Vidaus tarnybos
statuto 38 straipsnio 1 ir 5 dalis, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
2009 m. gruodžio 11 d. nutarimą ir pažymėjo, kad šis nutarimas reiškia,
jog teisiniu reguliavimu privalėjo būti aptarta, kokiais būdais turėjo būti
atlyginama už darbą poilsio bei švenčių dienomis ir nakties metu, papildomų
užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę tais atvejais, kai
apskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis viršijo nustatytą ribą. Tai galėjo
būti papildomų laisvų (nedarbo) dienų suteikimas, kasmetinių apmokamų
atostogų pailginimas ar kitoks kompensavimas. To nepadarius, laikė, kad
atsakovas už faktiškai pareiškėjos atliktą darbą poilsio bei švenčių dienomis
ir nakties metu, papildomų užduočių, atliktų viršijant nustatytą darbo
trukmę, iki šiol nėra tinkamai atsiskaitęs. Teismas priėjo prie išvados, kad
tokia situacija prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei teisingumo
principams. Nustatė, kad prašomas atlyginti periodas neviršija 3 metų (Darbo
kodekso 298 str.).
III.
Atsakovas Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
apeliaciniu skundu (b. l. 84−86) prašo pirmosios instancijos teismo
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Nurodo Valstybės tarnybos
įstatymo 23 straipsnį ir pažymi, kad byloje ginčas kilo dėl šio straipsnio 2
dalyje įtvirtintos nuostatos, jog priedų ir priemokų suma negali viršyti 70
procentų pareiginės algos. Pabrėžia, kad įstatymas laikomas teisėtu ir turi
būti taikomas tol, kol konstatuojamas jo prieštaravimas Lietuvos Respublikos
Konstitucijai. Atkreipia dėmesį į Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimą, kuriame nurodyta, jog nepalankių
padarinių, kilusių dėl teisės akto pripažinimo prieštaraujančiu Lietuvos
Respublikos Konstitucijai, pasekmių likvidavimas yra įstatymų leidėjo
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konstitucinė priedermė. Atsakovas pabrėžia, kad apskaičiuojant priedų ir
priemokų dydžius buvo vadovaujamasi galiojančiais teisės aktais, todėl
Institucijos veiksmuose nebuvo neteisėtų veiksmų ar kaltės. Mano, kad
pareiškėjos negautos piniginės lėšos turėtų būti traktuojamos kaip nuostoliai.
Teigia, kad tokios kategorijos byloms turėtų būti taikomos Civilinio kodekso
normos, reglamentuojančios atsakomybę už žalos padarymą. Atkreipia
dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 23 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1285/2009. Prieina prie išvados, kad
šioje byloje atsakovu turėtų būti Lietuvos valstybė, atstovaujama Vyriausybės.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Policijos departamentas prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l.
90−91) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti
naują sprendimą. Nurodo, kad vertinant pareiškėjos skundo reikalavimų
pagrįstumą, buvo būtina išsiaiškinti pareiškėjos dirbto darbo pobūdį,
pareigas, darbo ir poilsio režimą, tačiau J. K. tokios informacijos teismui
nepateikė. Pažymi, kad įstatymas laikomas teisėtu ir turi būti taikomas tol, kol
nėra konstatuojamas jo prieštaravimas Lietuvos Respublikos Konstitucijai,
todėl prieina prie išvados, jog Institucija pagrįstai taikė Valstybės tarnybos
įstatymo 23 straipsnio 2 dalį.
Pareiškėja J. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 93−94) prašo
apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą
palikti nepakeistą. Nurodo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2005 m. gruodžio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A1-638/2005 ir
pažymi, kad sprendimas neišmokėti viso priklausančio darbo užmokesčio
nelaikytinas įvykdytu – teismo tvarka gali būti įsiterpta ir ištaisyta darbdavio
klaida, padaryta taikant antikonstitucinę įstatymo nuostatą. Prieina prie
išvados, kad nėra jokių teisinių kliūčių priteisti darbo užmokesčio nepriemoką.
Teigia, kad jei pareiškėjas nurodo netinkamus atsakovus, tačiau skunde aiškiai
suformuluotas skundo pagrindas ir dalykas, teismas sprendžia dėl atsakovų
pakeitimo. Mano, kad šiuo atveju valstybės funkciją vykdė atsakovas.
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Atsakovo apeliacinis skundas netenkintinas.
Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjai neišmokėtos
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darbo užmokesčio dalies už 2006–2008 metus, kuri susidarė dėl minėtu
laikotarpiu galiojusioje Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje
numatytos priedų ir priemokų ribos. Pastarojoje įstatymo nuostatoje
(2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855, 2007 m. birželio 7 d. įstatymo
Nr. X-1175 redakcijos) buvo nustatyta, jog valstybės tarnautojui mokamų
priedų ir priemokų suma negali viršyti 70 procentų pareiginės algos. Ši
nuostata buvo įtvirtinta Valstybės tarnybos įstatymo VI skyriuje „Darbo
užmokestis“, kuris, vadovaujantis to paties įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi,
statutiniams valstybės tarnautojams (taip pat ir vidaus tarnybos sistemos
pareigūnams) buvo (ir yra) taikomas be išlygų.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2009 m. gruodžio 11 d.
nutarimu pripažino, jog Valstybės tarnybos įstatymo VI skyrius „Darbo
užmokestis“ ta apimtimi, kuria jame nebuvo nustatyta teisinio reguliavimo,
pagal kurį būtų buvę galima teisingai atlyginti už darbą vidaus tarnybos
sistemos pareigūnams, dirbusiems poilsio bei švenčių dienomis, nakties
metu, atlikusiems papildomas užduotis viršijant nustatytą darbo trukmę,
kai jiems išmokėtinų priedų ir priemokų suma viršijo Valstybės tarnybos
įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX855, 2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175 redakcijos) nustatytą ribą,
prieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus
<...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą <...>“, konstituciniam
teisinės valstybės principui. Tokiu būdu Lietuvos Respublikos Konstitucinis
Teismas konstatavo, jog Valstybės tarnybos įstatyme egzistavo taip vadinamoji
legislatyvinė omisija, t. y. tokia teisės spraga, kurią draudžia Konstitucija (arba
kuris nors kitas aukštesnės galios teisės aktas). Legislatyvinė omisija reiškia,
kad tiriamame teisės akte (jo dalyje) atitinkamas teisinis reguliavimas nėra
nustatytas, nors pagal Konstituciją (arba kurį nors kitą aukštesnės galios
teisės aktą, kurio atžvilgiu vertinama tiriamojo žemesnės galios teisės akto
(jo dalis) atitiktis) privalo būti nustatytas būtent tame teisės akte (būtent toje
jo dalyje) (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d.
sprendimas).
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad
žemesnės galios teisės aktuose esančias teisės spragas (neišskiriant nė
legislatyvinės omisijos) galima užpildyti ad hoc, teismams pagal savo
kompetenciją sprendžiant bylas dėl individualaus visuomeninio santykio
ir taikant (bei aiškinant) teisę. Teismai turi konstitucinę pareigą užtikrinti
asmens, kuris kreipiasi į teismą dėl savo teisių ar laisvių pažeidimo, teises,
laisves, kitas konstitucines vertybes; taigi teismai neabejotinai turi ir iš
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Konstitucijos kylančius įgaliojimus taikyti inter alia bendruosius teisės
principus, taip pat aukštesnės galios teisės aktus, pirmiausia Konstituciją
– aukščiausiąją teisę. Nors galutinai pašalinti teisės spragas (taip pat ir
legislatyvinę omisiją) galima tik teisę kuriančioms institucijoms išleidus
atitinkamus teisės aktus, tačiau visais atvejais yra nepaneigiama galimybė
teismams žemesnės galios teisės akte esančią teisės spragą užpildyti ad
hoc. Jeigu tokie teismų įgaliojimai būtų neigiami, nepripažįstami, jeigu
teismų galimybės taikyti teisę, pirmiausia aukščiausiąją teisę – Konstituciją,
priklausytų nuo to, ar tam tikras teisėkūros subjektas nepaliko savo
nustatyto (teisės aktuose) teisinio reguliavimo spragų, ir bylas galėtų
išspręsti tik po to, kai tos teisės spragos bus užpildytos teisėkūros būdu,
tuomet tektų konstatuoti, kad teismai, spręsdami bylas, taiko ne teisę,
pirmiausia aukščiausiąją teisę – Konstituciją, o tik įstatymą (apibendrinta
šios sąvokos prasme), kad jie ne vykdo teisingumą pagal teisę, o tik formaliai
taiko teisės aktų straipsnius (jų dalis), kad konstitucinėms vertybėms, inter
alia asmens teisėms ir laisvėms, žala gali būti daroma (ir neatlyginama ar
kitaip neatitaisoma) vien dėl to, kad atitinkamas teisėkūros subjektas tam
tikrų santykių nesureguliuoja teisiškai (arba juos teisiškai sureguliuoja
nepakankamai intensyviai), t. y. kad nors Konstitucijoje ir yra įtvirtintos tam
tikros vertybės, jos nėra deramai ginamos ir saugomos pagal Konstituciją.
Tai nesiderintų su teismų socialine ir konstitucine paskirtimi (Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas).
Atsižvelgiant į prieš tai paminėtą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnai,
manantys, jog jų teisės dėl minėtos legislatyvinės omisijos buvo pažeistos,
turėjo (turi) teisę dėl tokių pažeidimų kreiptis į teismą, kuris savo ruožtu
privalo, jeigu nustato, kad asmens teisės iš tikrųjų yra pažeistos dėl nurodytos
priežasties, užtikrinti pažeistų teisių teisminę gynybą, taikydamas ne tik
įstatymą (plačiąja prasme), bet ir inter alia bendruosius teisės principus,
taip pat aukštesnės galios teisės aktus, pirmiausia aukščiausiąją teisę –
Konstituciją. Toks teisinio reguliavimo trūkumų įveikimas ad hoc, teismams
nagrinėjant bylas, yra būtina prielaida asmens, kuris kreipėsi į teismą dėl
savo pažeistų teisių gynimo, teisių ir laisvių apsaugai užtikrinti atitinkamuose
individualiuose visuomeniniuose santykiuose.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas taip pat ne kartą yra
pabrėžęs, jog pagal Konstituciją (inter alia jos 48 straipsnį) negali būti tokios
situacijos, kad valstybės tarnautojui (nagrinėjamu atveju – pareigūnui),
kuris dirba poilsio, švenčių dienomis, nakties metu, atliekančiam įprastą
darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomas užduotis, atliekamas
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viršijant nustatytą darbo trukmę, būtų nemokama arba šis darbas būtų
neapmokamas teisingai. Neužtikrinus Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje
įtvirtintos teisės gauti teisingą apmokėjimą už darbą, būtų pažeidžiama
ne tik tiesiogiai Konstitucijoje įtvirtinta asmens teisė, bet ir inter alia
konstituciniai lygiateisiškumo, teisingumo ir teisinės valstybės principai
(pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d.,
2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. kovo 20 d., 2009 m. gruodžio 11 d.
nutarimai). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2009 m. gruodžio
11 d. nutarime priminė, kad asmeniui, kuris atliko pavestą darbą, pagal
Konstituciją atsiranda teisė reikalauti, jog jam būtų sumokėtas visas pagal
teisės aktus priklausantis darbo užmokestis (atlyginimas), taip pat kad
jis būtų sumokėtas nustatytu laiku, taigi ir valstybės tarnautojų darbo
užmokestis turi būti mokamas įstatymų nustatytu laiku; ši asmens teisė yra
garantuojama, saugoma ir ginama kaip nuosavybės teisė; 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.
Vadovaudamasi prieš tai išdėstytu, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog vidaus tarnybos sistemos
pareigūnai, dirbę poilsio bei švenčių dienomis, nakties metu, atlikę
papildomas užduotis viršijant nustatytą darbo trukmę, kai jiems išmokėtinų
priedų ir priemokų suma viršijo Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio
2 dalyje (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855, 2007 m. birželio 7 d.
įstatymo Nr. X-1175 redakcijos) nustatytą ribą ir todėl atitinkama darbo
užmokesčio suma jiems nebuvo išmokėta, turi teisę reikalauti teisingai
atlyginti už tą darbą, kuris liko faktiškai neapmokėtas dėl minėto apribojimo
taikymo. Išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, atsižvelgiant į pareiškėjos
reikalavimą ir šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, pagal kurį priemokų
už faktiškai atliktą darbą poilsio bei švenčių dienomis, nakties metu,
taip pat atliekant papildomas užduotis viršijant nustatytą darbo trukmę
(viršvalandinis darbas) dydis nėra ribojamas (Vidaus tarnybos statuto
38 str. 1 d., Valstybės tarnybos įstatymo 261 str.), teisingu atlyginimu už
darbą, kuris liko neatlygintas dėl minėtos legislatyvinės omisijos, gali būti
darbo užmokesčio dalies, kuri būtų buvusi, bet dėl Valstybės tarnybos
įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX855, 2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175 redakcijos) nustatytos ribos
taikymo nebuvo išmokėta, sumokėjimas. Pareiškėja to reikalauja, bet tai
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nėra iki šiol padaryta, todėl pažeista pareiškėjos teisė šiuo atveju turi būti
ginama teismui priimant sprendimą priteisti ją. Pabrėžtina, kad pažeistą
pareiškėjos teisę teismas šiuo atveju privalo ginti, nes priešingu atveju būtų
pažeistos Konstitucijos normos ir principai, o įstatymo dalis, kuri buvo
pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai, ir toliau būtų realiai taikoma tiems
teisiniams santykiams, kurie dar nėra galutinai susiklostę, t. y. būtų vykdomi
Konstitucijai prieštaraujančio įstatymo pagrindu priimti sprendimai, kurie
dar negali būti laikomi įvykdytais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
įstatymo 72 straipsnio 4 dalies prasme.
Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad reikalavimams
dėl darbo užmokesčio priteisimo taikytinas bendrasis Darbo kodekso 27
straipsnio 2 dalyje nustatytas 3 metų ieškinio senaties terminas. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad: „Sprendimo
priėmimo procedūroje nustatytų faktinių aplinkybių, iš kurių teisinio
santykio subjektams kyla teisės ir pareigos, teisinis kvalifikavimas baigiamas
priėmus sprendimą, kuris jau negali būti ginčijamas. Iki šio momento teisinio
santykio turinys nėra galutinai apibrėžtas – tikrasis teisinis santykis, su
neginčijamai nustatytomis to santykio dalyvių teisėmis ir pareigomis, dar
nėra galutinai susiformavęs, o kartu teises ir pareigas nustatantis sprendimas
dar nėra įgavęs būtino įvykdymui stabilumo, nes tinkamos teisės normos
(ar tinkamų teisės normų) reguliuotinai situacijai parinkimo procedūra
nėra baigta. Sprendimo įvykdymas (jei teisės normos nenumato išimčių
ar ypatingų situacijų) yra galimas tik tada, kai nustatytų faktų teisinė
kvalifikacija yra baigta. Teisinė kvalifikacija baigiama įvykdžius visą numatytą
sprendimo priėmimo procedūrą, įskaitant ir įstatymų nustatyta tvarka
ir terminais pateikto skundo išnagrinėjimą teisme, kai išnyksta galimybė
sprendimu nustatytas teisinio santykio subjektų teises ir pareigas koreguoti.“
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos
nutartis administracinėje byloje Nr. A12-219/2004).
Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio suformuotą
praktiką (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų
kolegijos 2005 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1438/2005, „Administracinių teismų praktika“ Nr. 8, p. 316–329, ir kt.),
prieš tai paminėti argumentai ir aplinkybės lemia, kad ginčuose dėl darbo
užmokesčio (teisingo atlyginimo už darbą) priteisimo „sprendimo įvykdymu“
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies
prasme reikėtų laikyti situaciją, kai asmuo yra praradęs galimybę įsiterpti ir
per teismą reikalauti koreguoti tuos teisinius santykius, kurie susiklostė iki
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teisės normos, reglamentavusios minėtus santykius, pripažinimo neteisėta. Ir
priešingai – ginčų dėl darbo užmokesčio bylose sprendimas yra neįvykdytas,
kol valstybės tarnautojas turi teisę į savo pažeistų teisių gynimą teisme ar
kitose įstatymų numatytose institucijose. Būtent iki to momento, kada teisė
pareikšti skundą ar ieškinį teisme gali būti įgyvendinta, negali būti laikoma,
kad valstybės tarnautojo atžvilgiu atlikti apmokėjimai už atliktą darbą yra
laikomi „įvykdytu sprendimu“ Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
įstatymo 72 straipsnio 4 dalies prasme.
Nagrinėjamoje byloje pareiškėja į teismą dėl negauto darbo užmokesčio
priteisimo (teisingo apmokėjimo už darbą), kreipėsi nepažeisdama terminų,
nustatytų tokiems reikalavimams pareikšti. Taigi ta aplinkybė, kad mokant
pareiškėjai darbo užmokestį, Valstybės tarnybos įstatymo VI skyrius Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutarime nurodyta
apimtimi nebuvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, neužkerta
kelio pareiškėjai reikalauti, kad už atliktą darbą jai būtų teisingai atlyginta,
o teismui, nustačius šios teisės pažeidimą, ginti ją, įveikiant Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo nustatytus ir Konstituciją pažeidžiančius
teisinio reguliavimo trūkumus ad hoc bei tokiu būdu neleidžiant, kad būtų
galutinai įvykdyti tie sprendimai, kurie Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies prasme laikytini dar neįvykdytais.
Kaip matyti iš byloje esančių suvestinių atsiskaitymo lapelių (b. l. 28–
33, 62–65), dėl minėtų įstatymo leidėjo nustatytų ribojimų, ginčo laikotarpiu
pareiškėjai nebuvo išmokėta 1 689,51 Lt dydžio darbo užmokesčio dalis
(neatskaičius mokesčių ir kitų privalomųjų mokėjimų). Šiuose dokumentuose
pareiškėjai apskaičiuotų darbo užmokesčio bei neišmokėtos jo dalies
sumų atsakovas neginčija, o byloje nėra jokių duomenų, leidžiančių abejoti
atsakovo atsakingo darbuotojo parengtuose ir patvirtintuose suvestiniuose
atsiskaitymo lapeliuose pateikta informacija. Trečiojo suinteresuoto asmens
argumentai, kad turėjo būti surinkti duomenys apie pareigūno darbo pobūdį,
pareigas, kurias jis turėjo atlikti, darbo ir poilsio režimą, yra abstraktūs ir
nekonkretūs bei nesukelia abejonių dėl atsakovo pateiktų duomenų teisingumo.
Taigi yra pagrindas priteisti pareiškėjos reikalaujamą sumą – 1 689,51 Lt.
V.
Pareiškėja šioje administracinėje byloje pateikė reikalavimą dėl negauto
darbo užmokesčio priteisimo – teisingo apmokėjimo už atliktą darbą.
Atsakovo teigimu, šiam reikalavimui turėtų būti taikomos civilinės teisės
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normos, reglamentuojančios atsakomybę už padarytą žalą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs ir
nuosekliai savo praktikoje laikosi, kad reikalavimas priteisti negautą
darbo užmokestį nėra reikalavimas dėl žalos atlyginimo ir nesiejamas
su darbo užmokesčio nesumokėjusio subjekto (institucijos) kalte (pvz.,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos
2005 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-438/2005,
„Administracinių teismų praktika“ Nr. 8, p. 316–329, ir kt.).
Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5 punktas
administracinių teismų kompetencijai priskiria bylų dėl tarnybinių ginčų, kai
viena ginčo šalis yra valstybės ar savivaldybės tarnautojas, turintis viešojo
administravimo įgaliojimus, nagrinėjimą. To paties įstatymo 2 straipsnio
19 dalis tarnybinius ginčus apibrėžia kaip valstybės tarnautojų, turinčių
viešojo administravimo įgaliojimus, ginčus su administracija, susijusius su
tarnautojo statuso įgijimu, pasikeitimu ar praradimu ir drausminio poveikio
priemonių taikymu. Vidaus tarnybos statuto 2 straipsnio 5 dalis pareigūno
statusą apibrėžia kaip pareigūno teisinę padėtį, kuri, išplėstinės teisėjų
kolegijos vertinimu, apima pareigūno teises, pareigas ir atsakomybę, taip pat
teises, susijusias su darbo užmokesčiu ir kitomis socialinėmis garantijomis.
Pastebėtina, jog tai, kad policijos pareigūno statusas inter alia apima teises,
susijusias su darbo užmokesčiu, socialinėmis ir kitomis garantijomis,
expressis verbis įtvirtina Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo
2 straipsnio 5 dalis. Apskritai valstybės tarnautojų apmokėjimą už darbą
nustato tarnybos teisinius santykius reglamentuojantys įstatymai, tokio
apmokėjimo pagrindu yra būtent tarnybos teisinių santykių tarp valstybės
tarnautojo ir jo darbdavio egzistavimas, tarnautojams pavestų pareigų ir
funkcijų atlikimas, o atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimą, būtent Valstybės tarnybos įstatyme
turėjo būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, pagal kurį būtų buvę galima
teisingai atlyginti už darbą vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, dirbusiems
poilsio bei švenčių dienomis, nakties metu, atlikusiems papildomas užduotis
viršijant nustatytą darbo trukmę, kai jiems išmokėtinų priedų ir priemokų
suma viršijo Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatytą
ribą.
Be to, civilinė atsakomybė kaip prievolė atlyginti žalą atsiranda dėl to,
kad skolininkas neįvykdo arba netinkamai įvykdo sutartį arba padaroma
žala, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais (CK 6.245 str. 1, 3, 4 d.).
Akivaizdu, kad tarp valstybės tarnautojo ir jo darbdavio nėra civilinio
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teisinio pobūdžio sutartinių teisinių santykių, todėl sutartinės civilinės
atsakomybės santykiai tarp jų negalimi. Deliktinė civilinė atsakomybė
šiuo atveju taip pat neatsiranda, nes valstybės tarnautoją ir darbdavį sieja
specifiniai tarnybos teisiniai santykiai, kurie pagal savo pobūdį ir teisinę
prigimtį yra dvišaliai. Pagal juos vidaus tarnybos pareigūnas yra įpareigotas
tinkamai atlikti įstatymuose ir pareigybių aprašyme nurodytas funkcijas, o
darbdavys privalo mokėti darbo užmokestį (teisingai atlyginti už darbą)
ir teikti kitas įstatymuose numatytas socialines garantijas. Būtent iš šio
teisinio santykio, jo pagrindu egzistuojančių abipusių teisių ir pareigų, o ne
iš žalos padarymo fakto, kaip deliktinės civilinės atsakomybės atveju, ir kyla
pareiškėjos reikalavimai.
Vadovaujantis prieš išdėstytu, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia,
kad nagrinėjamu atveju yra kilęs akivaizdžiai tarnybinis ginčas, kuris
spręstinas taikant tarnybos teisinius santykius, o ne žalos atlyginimą (civilinę
atsakomybę) reglamentuojančias teisės normas, tarnybos teisinių santykių
teisės aktuose egzistuojančias teisinio reguliavimo spragas įveikiant ad hoc.
VI.
Savo nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu apeliantas,
be kita ko, grindžia aplinkybe, jog nagrinėjamu atveju atsakovu byloje turėjo
būti laikoma Lietuvos valstybė.
Šiuo klausimu pirmiausia būtina pabrėžti, jog atsakovo tinkamumas
tiesiogiai siejamas su tais teisiniais santykiais, kurių pagrindu yra pareikštas
reikalavimas. Kaip jau buvo minėta, ginčas dėl neišmokėtos darbo
užmokesčio dalies priteisimo (teisingo atlyginimo už darbą) yra laikytinas
tarnybiniu ginču. Pareiškėjos teisė į neišmokėtos darbo užmokesčio dalies
priteisimą kyla būtent iš tarnybos teisinių santykių.
Minėta, kad tarnybos teisiniai santykiai pagal savo pobūdį ir teisinę
prigimtį yra dvišaliai, nes pagal juos vidaus tarnybos pareigūnas yra
įpareigotas tinkamai atlikti įstatymuose ir pareigybių aprašyme nurodytas
funkcijas, o darbdavys privalo mokėti darbo užmokestį ir teikti kitas
įstatymuose numatytas socialines garantijas. Šioje byloje nėra ginčo, jog
pareiškėja atliko savo kaip pareigūno pareigas, už kurių atlikimą nebuvo
teisingai atlyginta. Taigi būtent darbdaviui tenka pareiga tinkamai atlyginti
pareigūnui už jo atliktą darbą inter alia darbą poilsio bei švenčių dienomis,
nakties metu, papildomų užduočių, viršijant nustatytą darbo trukmę,
atlikimą.
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Vidaus tarnybos sistema – Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities
vidaus reikalų statutinių įstaigų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų visuma
bei ryšiai tarp jų (Vidaus tarnybos statuto 2 str. 2 d.). Vidaus reikalų statutinė
įstaiga – valstybės politiką visuomenės saugumo srityje įgyvendinantis Vidaus
reikalų ministerijos valdymo srities viešasis juridinis asmuo, kurio pareigūnų
tarnyba organizuojama statutiniais pagrindais (Vidaus tarnybos statuto 2 str.
3 d.). To paties straipsnio 4 dalyje vidaus tarnybos sistemos pareigūnas yra
apibrėžiamas kaip statutinis valstybės tarnautojas, kurio tarnybą reglamentuoja
Vidaus tarnybos statutas ir (ar) kuris turi viešojo administravimo įgaliojimus
jam nepavaldiems asmenims, o šie pareigūnai sudaro vidaus reikalų statutinių
įstaigų personalą (Vidaus tarnybos statuto 5 str. 1 d.).
Iš paminėtų įstatymo nuostatų matyti, jog tarnybos santykiuose
egzistuoja tiesioginis ir betarpiškas ryšys tarp pareigūno ir vidaus tarnybos
statutinės įstaigos, kurioje pareigūnas tarnauja. Šį ryšį detalizuoja vidaus
tarnybą reguliuojančių teisės aktų nuostatos, iš kurių matyti, jog minėtų
įstaigų vadovai (jų įgalioti asmenys), atstovaujantys vidaus tarnybos
statutinėms įstaigoms bei jų vardu priimantys sprendimus, inter alia priima
asmenis į vidaus tarnybą (Vidaus tarnybos statuto 10 str. 1 d.), organizuoja
jų darbą (pvz., Vidaus tarnybos statuto 16, 27–31 str.), priima sprendimus dėl
tarnybos santykių pasibaigimo (nutraukimo) (Vidaus tarnybos statuto 53 str.
2 d.). Pareigūnai privalo paklusti atitinkamoje įstaigoje nustatytai darbo
tvarkai. Būtent atitinkamos vidaus tarnybos statutinės įstaigos betarpiškai
išmoka jų tarnautojams darbo užmokestį ir yra tiesiogiai atsakingos, kad tai
būtų daroma laiku ir teisingai. Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 14
dalyje valstybės tarnautojų darbdaviu expressis verbis yra nurodyta būtent
valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga.
Atsižvelgiant į paminėtą konstatuotina, jog ginčo laikotarpiu
pareiškėjos darbdavio funkcijas visa apimtimi realiai įgyvendino būtent
vidaus reikalų statutinė įstaiga, kurioje ji tarnavo. Todėl, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tinkamu
atsakovu šioje byloje laikytinas Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas, o ne Lietuvos valstybė. Paminėtina ir tai, jog patys tarnybiniai
ginčai paprastai yra suprantami kaip ginčai, kilę iš valstybės (vidaus)
tarnybos teisinių santykių tarp valstybės tarnautojų (vidaus tarnybos
sistemos pareigūnų) ir institucijų, įstaigų ar organizacijų, kuriose jie dirba
(tarnauja) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų
kolegijos 2005 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1438/2005, „Administracinių teismų praktika“ Nr. 8, p. 316–329).
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Pažymėtina, jog atsakovo apeliaciniame skunde nurodomoje Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 23 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. A756-1285/2009 išdėstytais išaiškinimais šioje
byloje vadovautis negalima. Minėta nutartis buvo priimta sprendžiant
klausimą dėl teisėjams neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.
Savo ruožtu teisėjas yra teisminės valdžios dalis, Lietuvos Respublikos vardu
vykdantis teisingumą (Konstitucijos 5 str. 1 d., 109 str. 1 d.). Vykdydami
teisingumą teisėjai yra nepriklausomi (Konstitucijos 109 str. 2 d.), inter
alia nuo proceso dalyvių, teismų administracijos, kitų teisėjų, valstybės
valdžios institucijų, pareigūnų bei kitų asmenų (Teismų įstatymo 3 str.
3 d.). Konstitucijoje įtvirtinta specifinė teismo funkcija, teisėjo ir teismų
nepriklausomumo principas lemia ir ypatingą teisėjo, kaip teisminės
valdžios dalies, teisinį statusą. Teisėjas pagal jo atliekamas pareigas negali
būti priskirtas prie valstybės tarnautojų (Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo 1999 m. gruodžio 21 d., 2001 m. liepos 12 d. nutarimai). Valstybės
tarnybos įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatyta, kad šis įstatymas
netaikytinas teisėjams. Taigi teisėjo santykis su teismu kaip įstaiga, kurioje
jis atlieka savo funkcijas, yra specifinis, skiriasi nuo valstybės tarnautojo
santykio su įstaiga, kurioje jis tarnauja.
Šiuo aspektu taip pat pastebėtina, kad nagrinėjamoje byloje pateikiamas
teisės aiškinimas atitinka ilgametę Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktiką, susijusią su statutiniams valstybės tarnautojams
neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimu (pvz., Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2006 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A15-406/2006; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės
teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A1-438/2005, „Administracinių teismų praktika“ Nr. 8, p. 316–329).
VII.
Nagrinėdamas reikalavimus, susijusius su neišmokėto darbo
užmokesčio (jo dalies) priteisimu, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas ne kartą yra konstatavęs, kad laikotarpis, už kurį neišmokėtos
sumos yra priteistinos, turi būti nustatomas vadovaujantis Darbo
kodekso 298 straipsniu (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2009 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-790/2009;
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A756-859/2009). Pagal nurodytą įstatymo nuostatą,
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darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su darbo santykiais
susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus. Kadangi,
kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju
laikotarpis, už kurį pareiškėja prašo priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio
dalį, neviršija Darbo kodekse nustatyto 3 metų termino, jos reikalavimas
priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį tenkintinas visa apimtimi.
Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad
pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė teisės normas, priėmė
teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl pagrindo tenkinti atsakovo apeliacinį
skundą nėra.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
nutaria:
Atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo
2010 m. sausio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.6. Dėl konkurencijos teisinių santykių
3.6.1. Dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo nustatant Konkurencijos
įstatymo 4 straipsnio pažeidimą
Konkurencinė erdvė, kurioje veikia ūkine veikla užsiimantys subjektai, turi būti
nustatoma atsižvelgiant į konkurenciją reglamentuojančias teisės normas bei į
tikslus, kuriuos apibrėžia konkurencijos teisinius santykius reglamentuojančios
nuostatos, t. y. atitinkama geografinė rinka turi būti apibrėžiama išimtinai
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo kontekste ir atsižvelgiant į
Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 7 dalies prasmę ir paskirtį. Todėl nėra
svarbu, kaip apibrėžiamos tam tikros teritorijos kituose teisės aktuose, jeigu
teritorijų atskyrimas yra paremtas kitokiais nei konkurencijos teisėje taikomais
vertinimo kriterijais ir jeigu dėl to nėra pagrindo konstatuoti, jog būtent šiose
atskirose teritorijose konkuruoja ūkio subjektai. Nustatant vieną iš atitinkamos
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rinkos kriterijų – panašias konkurencines sąlygas, turėtų būti vertinama ir tai,
ar šis kriterijus būtų tenkinamas, jeigu nebūtų tam tikrų teisiniu reguliavimu
įtvirtintų skirtingų ūkinės veiklos sąlygų.
Administracinė byla Nr. A502-539/2010
Procesinio sprendimo kategorija 7.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. gegužės 21 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Anatolijaus Baranovo (kolegijos
pirmininkas) ir Artūro Drigoto (kolegijos pranešėjas),
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareiškėjo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovui
Rimantui Zaleckui,
pareiškėjo Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos atstovams Emilijai Maslovskienei ir Tomui Zolubai,
atsakovo Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos atstovams Elonui Šatui
ir Justinai Paulauskaitei,
trečiojo suinteresuoto asmens Priekrantės verslinės ir rekreacinės
žuvininkystės asociacijos atstovams advokatei Reginai Derkinytei ir Viktorui
Butavičiui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir
Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2009 m. balandžio 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Žuvininkystės departamento
prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos prašymą atsakovui
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretieji suinteresuoti asmenys –
Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija, Priekrantės verslinės
ir rekreacinės žuvininkystės asociacija ir Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies
perdirbėjų konfederacija, dėl nutarimo panaikinimo.
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Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ir
Ministerija) ir Žuvininkystės departamentas prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Departamentas) (toliau – ir pareiškėjai,
apeliantai) prašymu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą
prašydami panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau –
ir Taryba, atsakovas) 2008 m. liepos 30 d. nutarimą Nr. 2S-17 „Dėl Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Žuvininkystės departamento
prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos priimtų teisės aktų ir
sprendimų, reglamentuojančių žvejybą Baltijos jūroje, atitikties Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“ (toliau – ir
Nutarimas).
2008 m. gruodžio 22 d. vykusiame pirmosios instancijos teismo
posėdyje Ministerija atsisakė dalies prašymo, t. y. atsisakė reikalavimo
panaikinti Nutarimo dalį dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2007 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-291 patvirtintų Žvejybos kvotų Baltijos
jūroje skyrimo taisyklių (toliau – ir Kvotų skyrimo taisyklės) 6 ir 21 p.
Prašyme pareiškėjai paaiškino, kad nesutinka su Nutarimo išvada,
kad Žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-551
„Dėl Baltijos jūros priekrantės žvejybos barų ribų nustatymo“ (toliau
– ir 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymas) pažeidžia Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus ir kad Departamento
generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V1-6 patvirtintų
Lietuvos Respublikos žvejybos laivų registravimo Žvejybos laivų rejestre,
licencijų žvejybos laivams išdavimo, valdymo ir atšaukimo taisyklių (toliau
– ir Laivų registravimo taisyklės) (2007 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. Vl-23
redakcija) 8 punktas prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui.
Nurodė, kad atsakovo prieštaraujančiais Konkurencijos įstatymo 4
straipsniui pripažinti teisės aktai buvo parengti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 1504 „Dėl
įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žuvininkystės
įstatymą“, kuris buvo priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
žuvininkystės įstatymo nuostatomis, 1.3.1 punktu. Taigi Ministerija,
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priimdama atitinkamus teisės aktus ir sprendimus, vadovavosi minėtais teisės
aktais ir juose jai suteiktais įgaliojimais.
Nesutiko su Tarybos nustatytu atitinkamos rinkos apibrėžimu ir
teigė, kad geografinė rinka negali būti apibrėžta kaip visa Baltijos jūra, nes
Žuvininkystės įstatyme yra įtvirtinta priekrantės žvejybos sąvoka. Be to,
pareiškėjų manymu, Taryba nepagrįstai teigia, kad specialūs reikalavimai
tam tikrose teritorijose gali būti nustatomi tik įstatyme, nes būtų netikslinga
reglamentuoti dažnai kintančius santykius. Pavyzdžiui, Žuvininkystės
įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytos žvejybos reglamentavimo
priemonės yra kintančios, jas nustato ir Europos Sąjungos (toliau – ir ES)
teisės aktai. Pažymėjo, kad Baltijos jūros priekrantei ir atvirajai Baltijos jūros
daliai yra taikomos skirtingos reguliavimo priemonės ir visa tai daro įtaką
skirtingoms rinkoms – Baltijos atvirajai jūrai ir Baltijos jūros priekrantei.
Akcentavo, kad Ministerija, remdamasi Žuvininkystės įstatymo 7 straipsnio
2 dalimi, išduoda ir panaikina leidimus žvejoti jūrų vandenyse, kurie yra
skirtingi. Laikėsi pozicijos, kad, nagrinėjant prekės rinką, negalima nagrinėti
visų žuvų rūšių rinkos apskritai, kadangi Lietuvos žvejybos laivų žvejojamos
žuvų rūšys nėra konkurencingos viena kitos atžvilgiu. Pabrėžė, jog Kvotų
skyrimo taisyklės taikomos tik žuvų rūšims, kurioms taikomos kvotos,
todėl Tarybos teiginys, kad ginčo teisės aktai taikomi žvejybos laivams,
žvejojantiems žuvis, yra neteisingas.
Nesutiko ir su Tarybos teiginiu, kad visi žuvų išteklių naudotojai vykdo
tapačią veiklą atitinkamoje rinkoje ir yra konkurentai. Baltijos jūros atvirosios
dalies ir priekrantės žvejai negali būti konkurentai dėl šių priežasčių: 1) jie
vykdo žvejybą atskirose rinkose – Baltijos jūros atvirojoje dalyje ir Baltijos
jūros priekrantėje; 2) priekrantės laivai registruojami Vidaus vandenų laivų
registre, o atvirosios – Jūrų laivų registre; 3) Baltijos jūros priekrantės laivai
negali konkuruoti su atviros Baltijos jūros laivais dėl techninių laivų savybių,
jų skirtingų žvejybos pajėgumų, plaukiojimo galimybės apribojimo. Teigė,
jog Tarybos išvada, kad griežtas dviejų žvejybos teritorijų išskyrimas nėra
pateisinamas įstatymuose įtvirtintais specialiaisiais tikslais ar reikalavimais,
yra neteisinga, nes visos Ministerijos ir Departamento tvirtinamos
reguliavimo priemonės grindžiamos Žuvininkystės įstatymo 10 straipsnio
1 dalyje įtvirtintu principu. Pažymėjo, kad, siekiant sureguliuoti žvejybos
pajėgumus ir skiriant finansinę paramą (laivų atidavimui į metalo laužą ar
perorientavimui ne žvejybos veiklai), Baltijos jūroje žvejojantiems laivams ir
priekrantės laivams yra taikomos skirtingos paramos skyrimo formulės, taip
pat skaičiuojama, kokios pastangos yra pakankamos, kad būtų užtikrintas
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ne tik Lietuvos Respublikos įstatymuose, bet ir ES reglamentuose įtvirtintas
žuvų išteklių išsaugojimo principas.
Dėl žvejybos laivų skirstymo į segmentus pareiškėjai paaiškino, kad
nuostata dėl laivų, priskirtų pirmajam žvejybos laivų segmentui, teisės žvejoti
iki 20 m gylio izobatos buvo priimta siekiant apsaugoti savo augmenija ir
gyvūnija specifinę Baltijos jūros zoną (priekrantę) ir jos įmonių žvejybos
plotus nuo didžiųjų įmonių veiklos, nes, neįvedus minėto apribojimo,
priekrantėje tinklais ir ūdomis galėtų žvejoti visi didieji Baltijos jūros laivai.
Teigė, kad, įtvirtinus vieną žvejybos Baltijos jūroje rinką, didieji Baltijos
jūros laivai įgytų teisę žvejoti ir priekrantėje. Paaiškino, kad atitinkamai
trečiojo segmento laivams draudžiama žvejoti antrojo segmento zonoje tam,
kad būtų sureguliuoti žvejybos pajėgumai ir žuvų ištekliai kiekviename iš
segmentų. Žinant, kokie pajėgumai yra kiekviename segmente, formuojama
ir ES politika Lietuvos Respublikos žuvininkystės srityje, apskaičiuojama,
kokie pajėgumai viršija žvejybos galimybes, tada skiriama tam tikra parama
žvejybos pajėgumams subalansuoti tam tikroje Baltijos jūros srityje. Nurodė,
kad žvejybos laivų skirstymas į segmentus sukuria jūrinės žvejybos sistemą,
t. y. kiekviename segmente esantys laivai turi tam tikrus žvejybos leidimus,
jiems skiriamos tam tikros žvejybos kvotos, supjaustęs laivą be viešosios
paramos, laivo savininkas gali įtraukti naują ne didesnio pajėgumo laivą tik
tame pačiame segmente ir pan.
Dėl Baltijos jūros priekrantės išskyrimo į barus pareiškėjai paaiškino,
kad Baltijos jūros priekrantės žvejybos barų ribos pirmiausia buvo nustatytos
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Žuvų išteklių departamento
direktoriaus 1999 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 55, įtvirtinusiu, jog
Baltijos jūros priekrantės žvejybos barai į jūros gilumą tęsiasi iki 20 m gylio
izobatos. Teigė, kad ši nuostata buvo priimta siekiant apsaugoti Baltijos
jūros priekrantės įmonių žvejybos plotus nuo didžiųjų įmonių veiklos, nes,
neįvedus minėto apribojimo, priekrantėje tinklais ir ūdomis galėtų žvejoti
visi didieji Baltijos jūros laivai. Taip smulkesnės, finansiškai ne tokios stiprios
žvejybos įmonės buvo apsaugotos nuo stipresnių atviros Baltijos jūros
įmonių ir sudarytos sąlygos mikroįmonių ir mažų įmonių plėtrai priekrantės
zonos žvejybiniame segmente. Vėliau, Žemės ūkio ministerijai iš Aplinkos
ministerijos perėmus žvejybos kontrolės funkcijas jūrų vandenyse, toks pat
reguliavimas buvo nustatytas ir 2007 m. gruodžio 12 d. įsakyme.
Manė, kad pripažinus netekusiu galios įsakymą dėl Baltijos jūros
priekrantės skirstymo į barus, susidarys tokia situacija, kokia buvo iki
sureguliuojant žvejybą Baltijos jūros priekrantėje, t. y. visi žvejai statys tinklus
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tose vietose, kuriose daugiausia plaukia žuvies, ir tam tikrose Baltijos jūros
priekrantės dalyse susikoncentruos daug laivelių. Be to, iki priekrantės
suskirstymo į barus tarp žvejų tvyrojo nuolatinė įtampa, susijusi ir su
žvejybos įrankių naikinimu. Teigė, jog barai buvo suskirstyti pagal priekrantės
žvejų bendruomenės gyvenamąją vietą (su tokiu barų suskirstymu sutiko
dauguma priekrantėje žvejojančių įmonių), ribos tarp barų nustatytos
naudojant ir vizualius orientyrus.
Pirmosios instancijos teismo posėdyje pareiškėjų atstovai papildomai
paaiškino, kad, priimant 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymą, buvo atsižvelgta ir
į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų
išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės
politiką (toliau – ir Reglamentas Nr. 2371) 2 straipsnio 1 dalį. Be to,
atsižvelgiant į tai, kad nebuvo žinoma, kas vyksta atitinkamoje zonoje ir
kaip migruoja žuvys, bei siekiant surinkti informaciją, viena iš priežasčių,
paskatinusių priekrantę suskirstyti į barus, buvo ta, kad žvejai pažymėtų,
kuriame bare sugavo žuvį. Taip buvo surinkta daug informacijos apie žuvų
migraciją, reikalingos vėlesniems moksliniams tyrimams atlikti. Teigė, jog,
jeigu nebūtų barų, žuvys nei patektų į marias, nei iš jų išplauktų. Paaiškino,
kad viename bare, priklausomai nuo jo dydžio, gali žvejoti ir kelios įmonės,
o 20 m izobatas buvo nustatytas remiantis tyrimais. Nurodė, jog visi laivai,
ilgesni nei 15 m, privalo turėti laivo stebėjimo sistemą, todėl juos galima
kontroliuoti. Trumpesniems nei 15 m laivams tokio reikalavimo nėra.
Atsakovas atsiliepime į pareiškėjų prašymą nurodė, kad su prašymu
nesutinka, ir prašė jį atmesti.
Atsiliepime atsakovas laikėsi pozicijos, kad atitinkama rinka buvo
apibrėžta tinkamai. Paaiškino, jog vien tik sąvokos „priekrantės žvejyba“
nurodymas įstatyme nesudaro pagrindo išskirti šios žvejybos teritorijos
į atskirą geografinę rinką pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 7 dalį.
Pažymėjo, kad pareiškėjai nenurodė jokių kriterijų ar argumentų, kuriais
remiantis Žuvininkystės įstatyme išskirta priekrantės žvejyba ir kurie galėtų
būti reikšmingi vertinant šią teritoriją kaip atskirą geografinę rinką, nes
tokių kriterijų įstatyme ir nėra. Teigė, jog ši rinka apibrėžiama atsižvelgiant į
nagrinėjamos prekės rinką, ūkio subjektus, panašias konkurencijos sąlygas ir
kitus ypatumus. Geografinės rinkos apibrėžimo tikslas yra, įvertinus minėtas
aplinkybes, objektyviai apibrėžti teritoriją, kurioje ūkio subjektai konkuruoja,
todėl šiuo atveju nėra svarbu, kaip apibrėžiamos tam tikros teritorijos
kituose teisės aktuose, jeigu teritorijų atskyrimas yra paremtas kitokiais,
nei konkurencijos teisėje taikomi, vertinimo kriterijais ir jeigu dėl to nėra
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pagrindo konstatuoti, kad būtent šiose atskirose teritorijose konkuruoja
ūkio subjektai. Dėl pareiškėjų pateikto Lietuvos Respublikos ir ES teisės
aktų sąrašo, kurie, pasak jų, įrodo dviejų skirtingų rinkų buvimą, atsakovas
pažymėjo, kad nė viena nurodyta sąlyga nepagrindžia Baltijos jūros baseino
išskaidymo į dvi rinkas.
Nurodė, kad skirtingos konkurencijos sąlygos priekrantės zonoje
ir atvirojoje Baltijos jūroje atsiranda dėl tų teisės aktų nuostatų, kurios
Nutarime buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konkurencijos įstatymo
4 straipsnio reikalavimams. Todėl tokie konkurencijos sąlygų skirtumai
vertintini ne kaip prielaidos geografinėms rinkoms atskirti, o kaip aplinkybės,
kurios patvirtina, kad buvo pažeistas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis.
Paaiškino, kad nagrinėjamu atveju nebuvo tikslinga prekės rinką išskirti
į atskiras dalis pagal žuvų rūšis, žvejybos būdus ar galutinę žuvų paskirtį,
kadangi visi pareiškėjų priimti teisės aktai buvo taikomi žvejybos laivams,
žvejojantiems žuvis, neišskiriant jokių žuvų rūšių ar žvejybos būdų, pagal
kuriuos žvejybos laivams šių teisės aktų normos nebūtų taikomos, t. y. minėti
teisės aktai varžo žvejybos laivų, žvejojančių žuvis, galimybes konkuruoti.
Pabrėžė, jog jūrų vandenys suprantami kaip ES valstybių narių vidaus
vandenims nepriklausantys vandens telkiniai, o Žuvininkystės įstatymo 7
straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendra nuostata, kad leidimai išduodami žvejoti
visuose jūrų vandenyse, o ne tik tam tikroje jų dalyje. Nurodė, kad leidimų
žvejoti skirtingose teritorijose buvimas galėtų būti pateisinamas įgyvendinant
Žuvininkystės įstatyme ar kituose įstatymuose įtvirtintus reikalavimus. Manė,
kad į prekės rinką įtraukdama visų žuvų žvejybos veiklą, Taryba tinkamai
apibrėžė prekės rinką, kadangi ginčo teisės aktų nuostatos taikomos visiems
ūkio subjektams, nepriklausomai nuo jų žvejojamos žuvies rūšies ar žvejybos
būdo.
Dėl Laivų registravimo taisyklių nuostatų neatitikties Konkurencijos
įstatymo 4 straipsniui pažymėjo, kad pareiškėjų teisė nustatyti žvejybos
jūrų vandenyse tvarką, išduoti ir panaikinti žvejybos leidimus turi būti
įgyvendinama nepažeidžiant aukštesnę galią turinčių teisės aktų reikalavimų,
išskyrus atvejus, kai pačiuose įstatymuose yra įtvirtintos įvairaus pobūdžio
išimtys. Atkreipė dėmesį į tai, jog nagrinėjamu atveju tokių išimčių nebuvo
nustatyta.
Nurodė, kad draudimas didesniems laivams žvejoti Baltijos jūros
priekrantėje galėtų būti pateisinamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir ES
teisės aktų reikalavimų vykdymu ir neprieštarautų Konkurencijos įstatymo
nuostatoms. Akcentavo, jog pareiškėjai nepaaiškino, kaip jautri priekrantės
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ekosistema yra saugoma pirmojo segmento laivams neleidžiant žvejoti už jos
ribų. Manė, kad, leidžiant pirmojo segmento laivams plaukti žvejoti už 20 m
gylio izobatos, būtų labiau tausojama Baltijos jūros priekrantės ekosistema,
nes dalį laiko šie laivai žvejotų atvirojoje jūroje.
Vertino, kad draudimas didesniems laivams žvejoti Baltijos jūros
priekrantėje neatitinka Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų
veiksmų programoje įtvirtinto Lietuvos žuvininkystės politikos tikslo –
skatinti žuvininkystės sektoriaus plėtrą ir konkurencingumo didinimą ir
užtikrinti ekonominį ir socialinį aplinkos tvarumą, žuvų išteklių tausojimą
bei atkūrimą, kadangi, siekiant apsaugoti jautrią Baltijos jūros priekrantės
ekosistemą, nėra logiška techniškai pajėgiems laivams nustatyti tokio
pobūdžio draudimą, be to, toks draudimas nėra įtvirtintas Lietuvos
įstatymuose.
Teigė, kad atsakovas nekvestionuoja pareiškėjų kompetencijos
dalyvauti įgyvendinant žuvininkystės politiką ES ir Lietuvoje, tačiau tokia šių
institucijų teisė nėra absoliuti, nes jie savo veikloje turi vadovautis Lietuvos
Respublikos Konstitucija ir įstatymais, o jų veiksmai bei sprendimai negali
prieštarauti teisės aktų nuostatoms, įskaitant ir Konkurencijos įstatymą.
Nustatė, kad pareiškėjai neatsižvelgė ir į kitų įstatymų reikalavimus ir
priimtais teisės aktais pažeidė sąžiningos konkurencijos laisvę, o atitinkamai
ir Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas.
Dėl pareiškėjų argumento, kad sąlyga, jog plaukiojimo rajonas sutaptų
su žvejybos rajonu, nėra būtina, ir teiginio, kad nustatytas plaukiojimo
rajonas dar nesuteikia teisės žvejoti tam tikroje teritorijoje, atsakovas
pažymėjo, jog šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse neįmanoma
besąlygiškai vadovautis principu, kiek laivas gali plaukti, tiek jis ir turi teisę
žvejoti, nes visuomet egzistuos įvairaus pobūdžio apribojimai ir reikalavimai,
tačiau tokio pobūdžio reikalavimai turi būti pagrįsti ir neprieštarauti kitoms
teisės normoms.
Atkreipė dėmesį į tai, kad nei Žuvininkystės įstatyme, nei kituose
žvejybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nenustatytas specialus
reikalavimas apsaugoti finansiškai silpnesnes žvejybos įmones nuo
finansiškai stipresnių. Vertino, jog 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu buvo
sukurta situacija, kai mažiesiems laivams ne tik buvo draudžiama plaukti
žvejoti už 20 m gylio izobatos, bet ir pačioje priekrantėje jie galėjo žvejoti tik
nedidelėje jos atkarpoje. Pažymėjo, jog dėl tokių nuostatų mažųjų žvejybos
laivų galimybės konkuruoti su didžiaisiais laivais buvo itin apribotos, nes
jie visiškai neturėjo žvejybos teritorijos pasirinkimo laisvės. Be to, apibrėžus
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konkrečius žvejybos įmonių žvejybos barus, buvo apribota jų pasirinkimo
laisvė žvejoti ten, kur, jų nuomone, joms atrodytų naudingiausia, todėl galėjo
atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojant
ir su kitais Baltijos jūros priekrantėje žvejojančiais ūkio subjektais, kuriems
paskirti barai savo plotu buvo gerokai didesni.
Pirmosios instancijos teismo posėdyje atsakovo atstovė papildomai
paaiškino, kad Žvejybos įstatyme nėra nustatyta, kad, jeigu įmonė žvejoja
Baltijos jūros priekrantėje, ji nebegali žvejoti likusioje teritorijoje, nes tai yra
atskira rinka. Teigė, kad atvirojoje Baltijos jūroje laivai yra diskriminuojami,
nes, jeigu laivas priskirtas pirmam segmentui, jis nebegali žvejoti atvirojoje
Baltijos jūroje. Teigė, jog, jeigu būtų uždrausta didiesiems laivams
įplaukti ir žvejoti Baltijos jūros priekrantės zonoje, tai nebūtų laikoma
Konkurencijos įstatymo pažeidimu, kaip bando teigti pareiškėjai, kadangi
taip būtų vykdomas Žvejybos įstatyme įtvirtintas reikalavimas saugoti jautrią
akvatoriją, be to, būtų palengvinta ekosistemos apsauga priekrantėje. Atkreipė
dėmesį į tai, kad skirstymas į barus egzistuoja tik priekrantėje, t. y. atvirojoje
jūroje barų nėra, ir laivai neturi gaudyti žuvies apibrėžtoje teritorijoje, o
vėliau pateikti duomenis, kiek jos sugavo. Taigi mažosioms Baltijos jūros
priekrantės įmonėms uždedama mokslinio tyrimo našta. Be to, kaip matyti
iš bylos medžiagos, vieni barai yra labai dideli, kiti – labai maži, ir mažosios
įmonės diskriminuojamos net viena kitos atžvilgiu.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos žuvininkystės produktų
gamintojų asociacija (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo) atsiliepime į
pareiškėjų prašymą nurodė, kad su juo sutinka.
Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo laikėsi pozicijos, jog
bendroje žuvininkystės politikoje konkurencija neturi veikti, kvotos visada
trūksta, o žuvų išteklius reikia saugoti.
Trečiojo suinteresuoto asmens Priekrantės verslinės ir rekreacinės
žuvininkystės asociacijos (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo)
atstovai pirmosios instancijos teismo posėdžio metu nurodė, kad su
pareiškėjų prašymu nesutinka, ir prašė jį atmesti. Paaiškino, kad, Baltijos
jūros priekrantės žvejams išskyrus po barą, jie turi laukti, kol atplauks žuvų.
Akcentavo, kad atvirojoje jūroje sugaunama daugiau, bet jų laivai ten plaukti
negali. Be to, kai kurie priekrantės žvejų laivai pajėgūs pagauti tiek žuvies,
kiek ir didieji.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies
perdirbėjų konfederacija atsiliepimo į pareiškėjų prašymą nepateikė.
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II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 14 d.
sprendimu bylos dalį dėl Ministerijos reikalavimo panaikinti Nutarimo dalį
dėl Kvotų skyrimo taisyklių atitikties Konkurencijos įstatymui nutraukė, kitą
pareiškėjų prašymo dalį atmetė.
Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, jog pareiškėjas
Ministerija atsisakė dalies prašymo, bylą šioje dalyje nutraukė (Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 102
straipsnio 3 dalis).
Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Konstitucijos 46 straipsniu ir
Konkurencijos įstatymo 4 straipsniu. Pažymėjo, jog Konkurencijos įstatymo
4 straipsnio 2 dalies pažeidimas gali būti konstatuojamas tada, kai nustatoma
šių trijų aplinkybių visuma: 1) institucijos sprendimas teikia privilegijas arba
diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes; 2) dėl tokio sprendimo
atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje
konkuruojantiems ūkio subjektams; 3) skirtingos konkurencijos sąlygos nėra
nulemtos Lietuvos Respublikos įstatymų vykdymo.
Nustatė, kad Laivų registravimo taisyklėse įtvirtintas laivų skirstymas
į tris segmentus (7 p.). Vertino, jog pareiškėjai minėtose taisyklėse įrašę
nuostatą dėl draudimo pirmajam žvejybos laivų segmentui žvejoti atvirojoje
Baltijos jūroje (8 p.), neįrodė, kaip yra saugoma Baltijos jūros priekrantės
ekosistema, neleidžiant pirmojo segmento laivams žvejoti už 20 m gylio
izobatos ir atvirojoje Baltijos jūroje, o, priešingai, šiuo draudimu sudarė
sąlygas nesąžiningai konkurencijai. Pažymėjo, kad Reglamente Nr. 2371
nustatyta, jog Europos Bendrijos vykdoma Bendrijos žuvininkystės politika
turi garantuoti, kad gyvieji vandens ištekliai būtų naudojami, užtikrinant
tausojančias ekonomines, aplinkos ir socialines sąlygas. Dėl to valstybės narės
gali imtis žūklės rajonų išteklių apsaugos ir valdymo nediskriminuojančių
priemonių ir mažinti žvejybos poveikį jūros ekosistemų apsaugai 12
jūrmylių zonoje nuo savo bazinių linijų. Atkreipė dėmesį į tai, jog tai, kad
žvejybos ištekliai turi būti saugomi, nustatyta ir Žuvininkystės įstatymo 10
straipsnio 1 dalyje. Pažymėjo, kad to paties straipsnio 3 dalyje nustatomos
žvejybos reglamentavimo priemonės, iš kurių viena – žvejybos draudimas
arba ribojimas tam tikru laiku ir (arba) tam tikrose vietose. Atsižvelgęs į
šią nuostatą, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad draudimo
didesniems laivams žvejoti teritorinėje jūroje iki 20 m gylio izobatos
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įtvirtinimas, o techniškai pajėgiems laivams leidimas žvejoti už minėtos
ribos, Baltijos jūros priekrantėje leistų sumažinti žvejojančių laivų skaičių,
o kartu – ir daromą žalą šiai specifinei zonai, taigi toks reglamentavimas
neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, kadangi
atitiktų šio straipsnio 2 dalyje įtvirtintą išimtį, kad skirtingų konkurencijos
sąlygų nustatymas yra galimas, jei to neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos
Respublikos įstatymų reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas konstatavo,
jog Laivų registracijos taisyklių 8 punkto nuostata yra diskriminacinio
pobūdžio ir pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.
Pažymėjo, jog nei Žuvininkystės įstatymo, nei kitų žvejybos veiklą
reglamentuojančių teisės aktų normose nenustatytas reikalavimas saugoti
finansiškai silpnesnes žvejybos įmones nuo finansiškai stipresnių, todėl
pareiškėjų teiginys, kad Baltijos jūros priekrantės suskirstymas į barus
apsaugo priekrantės žvejybos plotus nuo didžiųjų įmonių veiklos ir taip
finansiškai silpnesnes įmones apsaugo nuo stipresnių atvirosios Baltijos jūros
įmonių, yra nepagrįstas. Akcentavo, jog 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu buvo
sukurta situacija, kai mažiesiems laivams ne tik buvo draudžiama plaukti
žvejoti už 20 m gylio izobatos, bet ir pačioje Baltijos jūros priekrantėje jie
gali žvejoti tik nedidelėje jos atkarpoje. Vertino, jog dėl tokių nuostatų
mažųjų žvejybos laivų galimybės konkuruoti su didžiaisiais laivais buvo
itin apribotos, nes jie visiškai neturi žvejybos teritorijos pasirinkimo
laisvės. Be to, teisės normomis žvejybos įmonėms apibrėžus konkrečius jų
žvejybos barus, buvo apribota įmonių pasirinkimo laisvė žvejoti ten, kur, jų
nuomone, joms atrodytų naudingiausia, todėl gali atsirasti konkurencijos
sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojant ir su kitais Baltijos jūros
priekrantėje žvejojančiais ūkio subjektais, kuriems paskirti barai savo plotu
yra gerokai didesni. Atsižvelgęs į tai, pirmosios instancijos teismas sprendė,
kad 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymas laikytinas diskriminuojančiu atskirus
subjektus ar jų grupes.
Rėmėsi Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi. Pažymėjo,
kad Taryba Nutarime atitinkamą rinką apibrėžė kaip Lietuvos Respublikos
žvejybos laivų veiklą Baltijos jūroje Europos Bendrijos vandenyse, susijusią
su žuvų gaudymu, laikymu ir gabenimu, siekiant ją parduoti. Nurodė, kad
žvejybos Baltijos jūros priekrantėje sąvokos įtvirtinimas įstatymuose neleidžia
išskirti šios žvejybos teritorijos į atskirą geografinę rinką pagal Konkurencijos
įstatymo 3 straipsnio 7 dalį. Nukreipė į Tarybos 2000 m. vasario 24 d.
nutarimu Nr. 17 patvirtintų Konkurencijos tarybos paaiškinimų dėl
atitinkamos rinkos apibrėžimo 6 punktą. Pažymėjo, kad pareiškėjai įrodinėjo,
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jog yra dvi atskiros rinkos ir tai patvirtina Baltijos jūros priekrantei ir atvirajai
Baltijos jūros daliai taikomos skirtingos žvejybos reguliavimo priemonės, ką,
jų manymu, pagrindžia atitinkamų teisės aktų nuostatos: atvirojoje Baltijos
jūros dalyje nustatomi žvejybos draudimo periodai; Baltijos jūros priekrantėje
draudžiama traluoti; priekrantės žvejams netaikomos nuostatos dėl menkių
pirminio pardavimo aukciono būdu; nereikalaujama laivuose iki 15 m ilgio
įdiegti palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemos; laivams iki 8 m ilgio
netaikomas reikalavimas pildyti ES pavyzdžio žvejybos žurnalus; toks rinkų
skaidymas įtvirtintas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų
veiksmų programoje; 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamente Nr. 1198/2006
dėl Europos žuvininkystės fondo (toliau – ir Reglamentas Nr. 1198) apibrėžta,
kas yra mažos apimties priekrantės žvejyba; remiant žvejybos nutraukimą,
taikomos skirtingos kompensacijos skaičiavimo formulės; skiriasi žvejybos
laivų senų variklių keitimo į naujus reikalavimai. Pirmosios instancijos
teismas atkreipė dėmesį į tai, jog pareiškėjų nurodyti žvejybos reikalavimai
vienais atvejais taikomi visiems Baltijos jūroje žvejojantiems laivams,
kitais atvejais reikalavimai susiję ne su žvejybos teritorija, o su techniniais
laivų parametrais, o kai kurie nurodyti reikalavimai iš viso nepatenka į
nustatyto pažeidimo apimtį, ir konstatavo, kad nė viena iš nurodytų sąlygų
nepagrindžia Baltijos jūros baseino išskaidymo į dvi rinkas ir nė vienas teisės
aktas neįtvirtina atskirų geografinių rinkų nurodytų reguliavimo priemonių
pagrindu. Padarė išvadą, jog Taryba atitinkamą rinką nagrinėjamoje byloje
apibrėžė teisingai.
Sprendė, kad konkurencijos sąlygos Baltijos jūros priekrantės zonoje
ir atvirojoje Baltijos jūroje atsiranda dėl tų teisės aktų nuostatų, kurios
Nutarime buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konkurencijos įstatymo
4 straipsnio reikalavimams, todėl tokie konkurencijos sąlygų skirtumai
vertintini ne kaip prielaidos geografinėms rinkoms atskirti, o kaip aplinkybės,
kurios patvirtina, kad buvo pažeistas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis.
Rėmėsi Žuvininkystės įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi ir nurodė, kad ji leidžia
Ministerijai nustatyti specialius reikalavimus, tačiau tokie reikalavimai negali
pažeisti Konkurencijos įstatymo. Pažymėjo, jog šia teisės norma negalima
pateisinti bet kokių reikalavimų nustatymo, jei jie pažeidžia konkurencijos
laisvę.
Padarė išvadą, kad Laivų registravimo taisyklių 8 punktas ir
2007 m. gruodžio 12 d. įsakymas prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4
straipsniui, todėl Nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas.
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III.
Pareiškėjai apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. balandžio 14 d. sprendimą, ir Nutarimo dalį
atmesti kaip nepagrįstą.
Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
1. Pirmosios instancijos teismas pažeidė ABTĮ 81 straipsnį, nes
neobjektyviai ir nevisapusiškai ištyrė visus byloje esančius įrodymus,
nenustatė visų nagrinėjamai bylai svarbių aplinkybių.
2. Pirmosios instancijos teismas neišsamiai išsiaiškino Žuvininkystės
įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatytus verslinės žvejybos Lietuvos
Respublikos teritorinėje jūroje ir priekrantės žvejybos specialius
reikalavimus.
3. Nors pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Konkurencijos
įstatymo 4 straipsnio 2 dalies pažeidimas gali būti konstatuojamas tik
nustačius atitinkamų aplinkybių visumą, tačiau iš skundžiamo sprendimo
matyti, kad nė viena iš jų nebuvo nustatyta.
4. Tiek pirmosios instancijos teismas, tiek ir Taryba turėjo analizuoti ir
pagrįsti, kad dėl pareiškėjų sprendimų atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos
sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams,
tačiau nagrinėjamu atveju atitinkama rinka buvo apibrėžta neteisingai,
nes tuo atveju, jeigu jūrų vandenys yra suprantami kaip ES valstybių narių
vidaus vandenims nepriklausantys vandens telkiniai, tai geografinė rinka yra
visa Baltijos jūra. Jeigu tai būtų argumentas vertinant geografinę rinką, tai į ją
turėtų įeiti ir kiti jūrų vandenys, ne tik Baltijos jūra.
5. Akcentuoja, jog laivo plaukiojimo rajonas nebūtinai turi sutapti su jo
žvejybos rajonu. Pažymi, kad žvejybos leidimų išdavimas yra kiekvienos ES
valstybės narės kompetencija, šio klausimo ES teisės aktai nereglamentuoja.
Mano, kad Taryba neturėtų nagrinėti galimos konkurencijos apribojimo,
jeigu jis kyla iš ES teisės aktų. Reglamento Nr. 2371 9 straipsnis nustato,
kad valstybės narės gali imtis žūklės rajonų išteklių apsaugos ir valdymo
nediskriminuojančių priemonių bei mažinti žvejybos poveikį jūros ekosistemų
apsaugai 12 jūrmylių zonoje nuo savo bazinių linijų ir kad šios priemonės turi
būti ne mažiau griežtos už esamus Bendrijos teisės aktus. Teigia, kad nėra
reikalinga minėtas nuostatas perkelti į Žuvininkystės įstatymą.
6. Vertina, jog, nustatant Baltijos jūros priekrantės akvatorijos barus,
konkurencija tarp žvejybinių laivų nėra ribojama, kadangi yra skiriama
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nustatyto dydžio žuvies kvota, kurios negalima viršyti, be to, nuo pačios
įmonės priklauso, ar ta žuvies kvota bus sužvejota, ar ne.
Kiti pareiškėjų apeliacinio skundo argumentai yra analogiški jų
prašymo pirmosios instancijos teismui argumentams.
Atsakovas Taryba atsiliepime į pareiškėjų apeliacinį skundą nurodo,
kad su apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepime atsakovas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas
išsamiai išnagrinėjo bylą ir pasisakė ginčytais klausimais, todėl nėra pagrindo
teigti, jog buvo pažeistas ABTĮ 81 straipsnis.
Kiti atsakovo atsiliepimo į pareiškėjų apeliacinį skundą argumentai yra
analogiški jo atsiliepimo į pareiškėjų prašymą pirmosios instancijos teismui
argumentams.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos žuvininkystės produktų
gamintojų asociacija atsiliepime į pareiškėjų apeliacinį skundą nurodo, kad jį
palaiko.
Kiti tretieji suinteresuoti asmenys nepateikė atsiliepimų į pareiškėjų
apeliacinį skundą.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas netenkinamas.
Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas yra kilęs dėl Lietuvos
Respublikos Konkurencijos Tarybos 2008 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 2S17 ,,Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Žuvininkystės
departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos priimtų
teisės aktų ir sprendimų, reglamentuojančių žvejybą Baltijos jūroje, atitikties
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“
dalies teisėtumo (Konkurencijos tarybos byla Nr. 2.1-11, T 2, b. l. 88–97).
Apeliantai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir
Žuvininkystės departamentas prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos, kurio pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-259 pagrindu pakeistas į Žuvininkystės
tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, ginčija
Nutarimą toje dalyje, kurioje Konkurencijos taryba pripažino, jog Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 3D289
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551 ,,Dėl Baltijos jūros priekrantės žvejybos barų ribų nustatymo“, taip pat
Lietuvos Respublikos žvejybos laivų registravimo žvejybos laivų rejestre,
licencijų žvejybos laivams išdavimo, valdymo ir atšaukimo taisyklių,
patvirtintų Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos direktoriaus 2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V1-6, 8
punktas (Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2007 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V1-23 redakcija)
pažeidžia Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio
reikalavimus ir įpareigojo neteisėtas nuostatas panaikinti arba pakeisti taip,
kad jos neprieštarautų Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymui.
Apeliantai iš esmės nesutinka su byloje nustatyta atitinkama rinka, taip
pat mano, jog konkurencijos teisės pažeidimas buvo konstatuotas nenustačius
visų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalies nuostatoje
,,Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės
veiklos laisve ir iniciatyva“ yra išreikštas šalies ekonominį pagrindą
apibrėžiantis konstitucinis principas. Oficiali konstitucinė doktrina ūkinės
veiklos laisvę apibrėžia kaip teisę turėti nuosavybę, teisę laisvai pasirinkti
darbą ir verslą, gyvenamąją vietą, tai pat sutarčių laisvę, sąžiningos
konkurencijos laisvę, ūkinės veiklos subjektų lygiateisiškumą (Konstitucinio
Teismo 1996 m. balandžio 18 d., 2002 m. kovo 14 d., 2002 m. balandžio 9 d.,
2006 m. gegužės 31 d. nutarimai). Taigi asmens ūkinės veiklos laisvės
garantijos yra neatsiejamos nuo sąžiningų sąlygų veikti atitinkamoje rinkoje
egzistavimo.
Kita vertus, ūkinės veiklos laisvė nėra absoliuti. Konstitucinio
Teismo jurisprudencijoje ūkinės veiklos laisvė priskiriama prie viešųjų
laisvių, kurias įgyvendinant paliečiami visuomenės interesai, ir todėl
jos paprastai labiau reglamentuojamos už asmens laisves (Konstitucinio
Teismo 1996 m. balandžio 18 d., 2000 m. spalio 18 d., 2002 m. balandžio 9 d.
nutarimai). Valdžios taikomi poveikio rinkai būdai ir priemonės, vykdomas
ūkinės veiklos reguliavimas turi atitikti konstitucinius ūkinės veiklos
ribojimo pagrindus, teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Lietuvos
Respublikos Konstitucija įpareigoja valstybę taip reguliuoti ūkinę veiklą,
kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei (Lietuvos Respublikos Konstitucijos
46 str. 3 d.). Ūkinės veiklos reguliavimas, be kita ko, neturi pažeisti
sąžiningos konkurencijos laisvės imperatyvo, įtvirtinto Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalyje. Konstitucinė sąžiningos konkurencijos
apsaugos garantija suponuoja, kad ūkinės veiklos draudimai turi būti pagrįsti,
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adekvatūs siekiamam tikslui, nediskriminaciniai, aiškiai suformuluoti. Ši
garantija taip pat nustato draudimą viešojo administravimo institucijoms,
reguliuojančioms ūkinę veiklą, priimti sprendimus, iškreipiančius ar galinčius
iškreipti sąžiningą konkurenciją.
Konstitucinės justicijos analizė leidžia teigti, kad pagal Lietuvos
Respublikos Konstituciją riboti ūkinės veiklos laisvę galima, jeigu laikomasi
šių sąlygų: pirma, tai daroma įstatymu; antra, ribojimai yra būtini
demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves
ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus;
trečia, ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei esmė; ketvirta,
yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo.
Konstituciniai sąžiningos konkurencijos ir ūkinės veiklos laisvės
principai bei jų ribojimo pagrindai įtvirtinami ir Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatyme. Šio įstatymo 4 straipsnis nustato viešojo
administravimo institucijų pareigas užtikrinant sąžiningos konkurencijos
sąlygas. Ministerijos ir Departamento teisės aktų tyrimo metu Konkurencijos
taryboje galiojusio Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnis
(1999 m. kovo 23 d. įstatymo Nr. VIII-1099 redakcija) nustatė, kad valstybės
valdymo ir savivaldos institucijos, vykdydamos pavestus uždavinius,
susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo
užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, valstybės valdymo ir savivaldos
institucijoms draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus,
kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų
grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų
atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus,
kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos
Respublikos įstatymų reikalavimus.
Vertinant, ar Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas
teisėtai ir pagrįstai nustatė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimus,
turi būti nustatoma, ar Ministerija ir Departamentas, nustatydami
analizuojamą teisinį reguliavimą, nepažeidė konstitucinių nuostatų dėl
ūkinės veiklos reguliavimo pagrindų ir Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo reikalavimų.
Lietuvos Respublikos žvejybos laivų registravimo žvejybos laivų
rejestre, licencijų žvejybos laivams išdavimo, valdymo ir atšaukimo taisyklių
8 punkte nustatyta, kad pirmajam žvejybos laivų segmentui priskiriami
laivai, turintys teisę žvejoti Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje iki 20
m gylio izobatos bei atitinkantys vieną iš šių reikalavimų: kurių bendras
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ilgis ne didesnis kaip 12,00 m ir pagrindinio variklio galia ne didesnė nei
150 kW; iki 2007 m. sausio 1 d. registruoti Rejestre, kurių bendras ilgis nuo
12,00 m iki 15,00 m ir pagrindinio variklio galia ne didesnė nei 150 kW. Šių
taisyklių sisteminė analizė bei minėtos teisės normos turinys leidžia teigti, jog
žvejybos laivams, priskiriamiems pirmajam segmentui, nėra leidžiama žvejoti
teritorinėje jūroje už 20 m gylio izobatos. Tai reiškia, kad tokiu teisiniu
reguliavimu yra nustatomas teritorijos, kurioje žvejybos laivas gali žvejoti
ir atitinkamai ūkinės veiklos subjektas gali veikti, ribojimas. Konkurencijos
taryba pripažino, kad minėtose taisyklėse įtvirtintas draudimas pirmajam
segmentui priskirtiems žvejybos laivams žvejoti toliau už 20 m izobatos
ribos, neatitinka Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo reikalavimų.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu ,,Dėl Baltijos
jūros priekrantės žvejybos barų ribų nustatymo“ Baltijos jūros priekrantė
suskirstyta į žvejybos barus, šiuo įsakymu patvirtintos tokių barų ribos. Pagal
šį teisės aktą, priekrantėje žvejojančioms įmonėms leidžiama užsiimti versline
žvejyba tik tame priekrantės bare, kuriam įmonė priskirta. Konkurencijos
taryba tokį teisinį reguliavimą pripažino prieštaraujančiu Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymui.
Atkreiptinas dėmesys, kad bylos nagrinėjimo metu minėtas teisinis
reguliavimas nėra pakitęs.
V.
Dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo
Vertinant, ar tam tikras teisinis reguliavimas nustato sąžiningos
konkurencijos sąlygų neatitinkančius ūkinės veiklos apribojimus veikti toje
pačioje rinkoje ūkine veikla užsiimantiems subjektams, būtina apibrėžti
atitinkamą rinką ir nustatyti ūkio subjektus, kurie toje rinkoje veikia.
Konkurencijos taryba, atlikusi tyrimą, nustatė, kad nagrinėjamu atveju
atitinkama rinka – Lietuvos Respublikos žvejybos laivų veikla Baltijos
jūroje Europos Bendrijos vandenyse, susijusi su žuvų gaudymu, laikymu ir
gabenimu, siekiant ją parduoti.
Apibrėžiant atitinkamą rinką, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo bei Konkurencijos tarybos 2000 m. vasario 24 d.
nutarimo Nr. 17 ,,Dėl Konkurencijos tarybos paaiškinimų dėl atitinkamos
rinkos apibrėžimo“ nuostatomis, pagal kurias atitinkama rinka nustatoma
apibrėžiant prekės ir geografinę (teritorinę) rinką.
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Apeliantai, nesutikdami, su tuo, kad atitinkama prekės rinka yra
Lietuvos Respublikos žvejybos laivų veikla, susijusi su žuvų gaudymu,
laikymu ir gabenimu turint tikslą ją parduoti, nurodo, kad negalima nagrinėti
visų žuvų rūšių, kaip prekės rinkos, apskritai, kadangi Lietuvos žvejybos laivų
žvejojamos žuvų rūšys viena kitai nėra konkurencingos, menkės yra griežtai
kvotuojama žuvų rūšis, taip pat taikomi sugriežtinti žvejybos kontrolės
reikalavimai, šių žuvų rūšiai taikomas 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1098/2007, menkių žvejybai išduodami specialūs
leidimai, privalomai sudaromas laivų, turinčių teisę žvejoti menkes, sąrašas,
atskiros žuvų rūšys žvejojamos specializuotais žvejybos įrankiais, pelaginių
žuvų rūšių didelė dalis naudojama žuvų miltų gamybai, o ne žmonių
vartojimui.
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 5 dalyje
atitinkama prekės rinka apibrėžiama, kaip visuma prekių, kurios pirkėjų
požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą
ir kainas. Nors Konkurencijos taryba neatliko tyrimų dėl to, ar menkė
nagrinėjamu atveju gali sudaryti atskirą prekės rinką vadovaujantis
Konkurencijos tarybos 2000 m. vasario 24 d. nutarime Nr. 17 ,,Dėl
Konkurencijos tarybos paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo“
įtvirtintais atitinkamos rinkos vertinimo kriterijais, t. y. paklausos
pakeičiamumo (vartotojų požiūrio atžvilgiu), pasiūlos pakeičiamumo
(gamintojo požiūrio atžvilgiu) bei potencialios konkurencijos aspektais,
teisėjų kolegija iš esmės sutinka su Konkurencijos tarybos pozicija, kad
nebuvo tikslinga prekės rinką nagrinėjamu atveju išskirti į atskiras dalis pagal
žuvų rūšis, žvejybos būdus ar galutinę žuvų paskirtį.
Lietuvos Respublikos žvejybos laivų registravimo žvejybos laivų
rejestre, licencijų žvejybos laivams išdavimo, valdymo ir atšaukimo taisyklės
bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas ,,Dėl Baltijos jūros
priekrantės žvejybos barų ribų nustatymo“ taikomi žvejybos laivams, kurie
žvejoja žuvį. Tai reiškia, kad į minėtų teisės aktų reguliavimo sritį patenka
visi ūkio subjektai, kurie žvejoja žuvį Baltijos jūroje, nedarant jokių išimčių
ar nenustatant kitokių nuostatų dėl ūkio subjektų žvejojamų konkrečios
žuvies rūšies ar rūšių. Šiuo atveju svarbu ne tai, kad vienai žuvies rūšiai yra
skiriamos kvotos, o kitai – ne, bet tai, jog minėtuose teisės aktuose įtvirtinti
ūkinės veiklos suvaržymai adresuojami tiek menkes žvejojančiam laivui, tiek
lašišas žvejojančiam laivui, tiek ir bet kurią kitą žuvį žvejojančiam laivui.
Taigi į atitinkamą konkurencinę aplinką patenka bet kokias žuvis žvejojantys
laivai (ūkinės veiklos subjektai).
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Negalima sutikti ir su apeliantų argumentu, jog nagrinėjamu atveju
Baltijos jūra negali būti apibrėžta kaip viena geografinė rinka, o nagrinėjami
viešojo administravimo institucijų priimti teisės aktai, reguliuojantys
žvejybą Baltijos jūroje, turi būti vertinami atsižvelgiant į dvi skirtingas
geografines rinkas: priekrantės ir atviros Baltijos jūros geografines rinkas.
Pažymėtina, jog teisėjų kolegijos vertinimu, konkurencinė erdvė, kurioje
veikia ūkine veikla užsiimantys subjektai, turi būti nustatoma atsižvelgiant
į konkurenciją reglamentuojančias teisės normas bei į tikslus, kuriuos
apibrėžia konkurencijos teisinius santykius reglamentuojančios nuostatos,
t. y. atitinkama geografinė rinka turi būti apibrėžiama išimtinai Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo kontekste ir atsižvelgiant į Konkurencijos
įstatymo 3 straipsnio 7 dalies prasmę ir paskirtį. Šioje teisės normoje
geografinė rinka apibrėžiama kaip teritorija, kurioje visi ūkio subjektai
susiduria su iš esmės panašiomis konkurencijos sąlygomis tam tikroje
prekės rinkoje ir kuri, atsižvelgiant į tai, gali būti atskiriama lyginant su
greta esančiomis teritorijomis. Atsižvelgiant į pateiktą įstatyminį geografinės
rinkos apibrėžimą, pasakytina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos
žuvininkystės įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, verslinės žvejybos leidimus
žvejoti jūrų vandenyse išduoda ir panaikina Žemės ūkio ministerijos įgaliota
institucija. To paties įstatymo 2 straipsnio 4 punktas jūrų vandenis apibrėžia
kaip Europos Sąjungos valstybių narių vidaus vandenims, tarpiniams
vandenims ir ne Europos Sąjungos valstybių narių vidaus vandenims
nepriklausančius vandens telkinius. Minėtos nuostatos reiškia, jog įstatymais
versline žvejyba yra leidžiama užsiimti tiek Baltijos jūros priekrantėje, tiek
teritorinėje, tiek atviroje Baltijos jūroje, o leidimai išduodami žvejoti visuose
jūrų vandenyse. Administracinės bylos duomenimis nustatyta, jog Europos
Komisija kiekvienais metais Lietuvai skiria žuvų kvotas Baltijos jūroje, kurios
nustatytos Europos Tarybos reglamentuose (Konkurencijos tarybos bylos
Nr. 2.1–11, T 2, b. l. 66). Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo teigti, jog Europos
Komisija, skirdama žuvų kvotas, išskiria Baltijos jūrą į atskiras teritorijas
ir nustato kiekvienai iš jų skirtingus leidžiamų žvejoti žuvų limitus. Tokia
aplinkybė nagrinėjamos bylos kontekste vertintina, kaip pagrindžianti, kad
Baltijos jūra šiuo atveju sudaro vieną geografinę rinką.
Apeliantai savo abejones dėl tokios geografinės rinkos apibrėžimo,
be kita ko, grindžia tuo, kad Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo
2 straipsnio 11 punktas įtvirtina priekrantės žvejybos sąvoką, Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus 2007−2013 metų veiksmų programoje jūrų
žuvininkystė išskaidoma į žvejybą tolimuosiuose rajonuose, atviroje Baltijos
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jūroje ir jos priekrantėje, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas
leidžia kompetentingai institucijai nustatyti verslinės žvejybos teritorinėje
jūroje ir priekrantės zonoje specialius reikalavimus, Baltijos jūros priekrantei
ir atvirai Baltijos jūros daliai taikomos skirtingos žvejybos reguliavimo
priemonės. Kaip minėta, atitinkama rinka apibrėžiama atsižvelgiant tik į
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo paskirtį, todėl vien tai, jog
Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas išskiria sąvoką ,,priekrantės
žvejyba“ nesudaro prielaidų tvirtinti, jog ši žvejybos teritorija sudaro
atskirą rinką. Pažymėtina, kad apibrėžiant tam tikrą rinką, atsižvelgiama į
nagrinėjamos prekės rinką, ūkio subjektus, panašias konkurencijos sąlygas
ir kitas aplinkybes, todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos
teismo išvada, kad nėra svarbu, kaip apibrėžiamos tam tikros teritorijos
kituose teisės aktuose, jeigu teritorijų atskyrimas yra paremtas kitokiais
nei konkurencijos teisėje taikomais vertinimo kriterijais ir jeigu dėl to nėra
pagrindo konstatuoti, jog būtent šiose atskirose teritorijose konkuruoja ūkio
subjektai.
Teisėjų kolegija pastebi, kad specialių reikalavimų, taikomų žvejybai
tam tikroje teritorijoje, egzistavimas nebūtinai sąlygoja šių teritorijų
išskyrimą į atskiras rinkas. Be to, nustatant vieną iš atitinkamos rinkos
kriterijų – panašias konkurencines sąlygas, turėtų būti vertinama ir tai, ar
šis kriterijus būtų tenkinamas, jeigu nebūtų tam tikrų teisiniu reguliavimu
įtvirtintų skirtingų ūkinės veiklos sąlygų. Šiuo atveju teisėjų kolegija visiškai
sutinka su Konkurencijos tarybos ir pirmosios instancijos teismo išvada,
kad skirtingos konkurencijos sąlygos kaip tik ir atsirado nuostatų, kurios
šioje administracinėje byloje yra vertinamos atitikimo konkurencijos
teisei požiūriu, pagrindu. Taip pat pažymėtina, kad apeliaciniame skunde
nurodomos skirtingos žvejybos reguliavimo priemonės (atviroje jūroje
nustatomi žvejybos draudimo periodai, priekrantėje draudžiama traluoti,
priekrantės žvejams netaikomos nuostatos dėl menkių pirminio pardavimo
aukcionu būdu, nereikalaujama laivuose iki 15 m ilgio įdiegti palydovinio
ryšio laivų stebėjimo sistemos, laivams iki 8 m ilgio netaikomas reikalavimas
pildyti ES pavyzdžio žvejybos žurnalų, remiant žvejybos nutraukimą visam
laikui, taikomos skirtingos kompensacijos skaičiavimo formulės) yra
susijusios su techninėmis laivų savybėmis, administracinėmis procedūromis,
be to, kai kurios iš šių reguliavimo priemonių, atsižvelgiant į ginčo teisiniams
santykiams taikytinų teisės aktų nuostatas, yra adresuojamos tiek laivams,
žvejojantiems priekrantės, tiek atviros Baltijos jūros teritorijoje. Dėl nurodytų
priežasčių nėra teisinių prielaidų konstatuoti, jog nagrinėjamu atveju
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priekrantės teritoriją būtų galima išskirti į atskirą geografinę rinką.
Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad šiuo atveju apeliantų keliamas
ginčas dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo yra nepagrįstas ir dėl to, jog
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimui
konstatuoti, teisėjų kolegijos vertinimu, pakanka nustatyti, jog ūkio subjektai
konkuruoja ar galėtų konkuruoti nesant diskriminacinių ir sąžiningos
konkurencijos sąlygų neatitinkančių ribojimų, t. y. rinkos apibrėžimui yra
taikomi specifiniai, minimalūs reikalavimai. Tai, kad žvejybos įmonės,
veikiančios priekrantės teritorijoje, galėtų bei norėtų žvejoti ir už 20 m
gylio izobatos ir tokiu būdu sudaryti konkurencingesnes sąlygas teritorinėje
jūroje už 20 m gylio izobatos ir atviroje Baltijos jūroje žvejojantiems ūkio
subjektams, patvirtina bylos medžiaga pagrįstos aplinkybės: Priekrantės
verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos skundas Konkurencijos
tarybai (Konkurencijos tarybos bylos Nr. 2.1–11, T 1, b. l. 1–2), apeliantų
prašyme pirmosios instancijos teismui nurodoma aplinkybė, kad laivus,
turinčius technines galimybes plaukioti ir už 20 m izobatos, kelios
priekrantėje žvejojančios įmonės įsigijo tik praėjusiais metais, pakeisdamos
jais kelis turėtus mažesnės talpos laivus (T 1, b. l. 12), pirmosios instancijos
teismo 2009 m. balandžio 1 d. posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens
Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos atstovo
paaiškinimas, kad turi visus reikiamus dokumentus, kurie išduodami
didiesiems laivams (T 1, b. l. 180), Konkurencijos tarybos surinkti įrodymai
dėl laivų, priskiriamų pirmajam segmentui, techninių charakteristikų.
Vadinasi, žvejyba užsiimantys ūkio subjektai priekrantės teritorijoje ir ūkio
subjektai, veikiantys teritorinėje jūroje už 20 m gylio izobatos bei atviroje
Baltijos jūroje, negali būti laikomi negalinčiais konkuruoti vieni su kitais.
Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad
Konkurencijos taryba tinkamai ir pagrįstai nagrinėjamu atveju nustatė
atitinkamą rinką ir nurodė, jog ji apima Lietuvos Respublikos žvejybos
laivų veiklą Baltijos jūroje Europos Bendrijos vandenyse, susijusią su žuvų
gaudymu, laikymu ir gabenimu, siekiant ją parduoti, t. y. ir ūkio subjektai,
kurie žvejoja priekrantės teritorijoje (iki 20 m gylio izobatos), ir ūkio
subjektai, kurie žvejoja už 20 m gylio izobatos, veikia vienoje rinkoje.
VI.
Kadangi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio
pažeidimas gali būti konstatuotas tik tuomet, kai nustatoma trijų sąlygų
296

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

visuma: 1) sprendimas teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio
subjektus ar jų grupes; 2) dėl tokio sprendimo atsiranda ar gali atsirasti
konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio
subjektams; 3) skirtingos konkurencijos sąlygos nėra sąlygotos Lietuvos
Respublikos įstatymų vykdymu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2007 m. lapkričio 10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A2-32/2007),
šioje administracinėje byloje nagrinėjamos ir Konkurencijos tarybos
pripažintos prieštaraujančiomis Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui teisės
normos, susijusios su versline žvejyba Baltijos jūroje, taip pat turėtų atitikti
šias sąlygas.
Dėl žvejybos laivų skirstymo į segmentus
Pagal Lietuvos Respublikos žvejybos laivų registravimo žvejybos laivų
rejestre, licencijų žvejybos laivams išdavimo, valdymo ir atšaukimo taisyklių
7 punktą, visi laivai Žvejybos laivų rejestre turi būti išskiriami į tris laivų
segmentus. Šių taisyklių 8 punktas, kaip minėta, numatė, jog pirmajam
žvejybos laivų segmentui priskiriami laivai, turintys teisę žvejoti Lietuvos
Respublikos teritorinėje jūroje iki 20 m gylio izobatos bei atitinkantys vieną
iš šių reikalavimų: kurių bendras ilgis ne didesnis nei 12,00 m ir pagrindinio
variklio galia ne didesnė nei 150 kW; iki 2007 m. sausio 1 d. registruoti
Rejestre, kurių bendras ilgis nuo 12,00 m iki 15,00 m ir pagrindinio variklio
galia ne didesnė nei 150 kW. Antrajam žvejybos laivų segmentui priskiriami
laivai, turintys teisę žvejoti Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje už 20 m
gylio izobatos ir atviroje Baltijos jūroje, kurių bendras ilgis didesnis nei 12,00
m ir pagrindinio variklio galia ne didesnė nei 1200 kW, taip pat Žuvininkystės
departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2004 m. balandžio 30 d. įsakyme Nr. V1-13 „Dėl žvejybos laivo įregistravimo“
(kartu su 2005 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V1-54, 2006 m. gruodžio 12 d.
įsakymu Nr. V1-71) nurodytas laivas. Pagal šių taisyklių 12 punktą, laivai
gali žvejoti tik žvejybos laivų segmentui, kuriam jis priskirtas, nustatytuose
žvejybos rajonuose, išskyrus minėtame punkte nustatytas išimtis.
Galimybė skirstyti laivus pagal jų ilgį ir pagrindinio variklio galią
nustatyta 1998 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2091/98 dėl
Bendrijos žvejybos laivyno suskirstymo segmentais ir žvejybos pastangų
įgyvendinant daugiametes orientavimo programas, todėl teisėjų kolegija
nekvestionuoja tokio segmentavimo teisėtumo, tačiau pažymi, kad šiuose
teisės aktuose numatytas žvejybos laivų segmentavimas siejamas ne su
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leidimu tam tikram laivų segmentui žvejoti tik tam tikroje teritorijoje, o
su būtinybe stebėti atitinkamų segmentų žvejybos eigą. Todėl Lietuvos
Respublikos žvejybos laivų registravimo žvejybos laivų rejestre, licencijų
žvejybos laivams išdavimo, valdymo ir atšaukimo taisyklių 8 punkto
neatitikimas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams vertintinas
tuo požiūriu, jog verslinės žvejybos laivų segmentavimas yra susietas su
draudimu žvejoti teritorijoje, kuri nėra priskirta tam segmentui, kuriam pagal
Rejestrą priklauso žvejybos laivas.
Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad Lietuvos Respublikos
žvejybos laivų registravimo žvejybos laivų rejestre, licencijų žvejybos
laivams išdavimo, valdymo ir atšaukimo taisyklių 8 punktas laikytinas
diskriminacinio pobūdžio.
Administracinių bylų jurisprudencijoje laikomasi nuostatos, kad
privilegijų teikimas arba atskirų ūkio subjektų ar jų grupių diskriminavimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintos
sąžiningos konkurencijos kontekste sietinas su vienodų ūkinės veiklos
vykdymo sąlygų užtikrinimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2009 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-441/2009).
Minėto Lietuvos Respublikos žvejybos laivų registravimo žvejybos laivų
rejestre, licencijų žvejybos laivams išdavimo, valdymo ir atšaukimo taisyklių
8 punkto analizė leidžia teigti, jog pirmajam žvejybos segmentui gali
priklausyti ne tik žvejybiniai laivai, kurių ilgis yra iki 12 m, bet ir žvejybiniai
laivai, kurių ilgis yra iki 15 m, o antrajam segmentui priklauso laivai, kurių
ilgis didesnis negu 12 m, todėl nepaisant to, kad laivo ilgis yra 13, 14 ar 15
m, tačiau dėl jo priskyrimo pirmajam segmentui, jam nėra leidžiama žvejoti
antrajame segmente, nors jis atitinka šiam segmentui priklausančių laivų
reikalavimus ir yra tiek pat techniškai pajėgus žvejoti šioje teritorijoje. Be
to, teisiškai nepagrįsta ir tai, kad apskritai teisės aktų reikalavimus galintys
atitikti ir techniškai pajėgūs laivai, nors jų ilgis yra ne didesnis kaip 12 m
(todėl priklauso pirmajam segmentui), negali žvejoti Baltijos jūroje už 20 m
gylio izobatos vien dėl jo priskyrimo pirmajam segmentui. Konkurencijos
taryba tyrimo metu nustatė, kad priekrantėje žvejojančių laivų techninės
charakteristikos leidžia plaukioti Baltijos jūra nutolstant nuo prieglobsčio
uosto ir iki 30 jūrmylių, ir iki 50 jūrmylių (Konkurencijos tarybos bylos
Nr. 2.1-11, T 1, b. l. 171, 181, T 2, b. l. 97). Konkurencijos taryba, remdamasi
Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos bei Žemės ūkio
ministerijos pateiktais duomenimis, taip pat nustatė, kad laikantis ilgametės
menkių sugavimų tradicijos, priekrantėje žvejojantiems laivams skiriama
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5 procentai visos Lietuvai skirtos menkių žvejybos kvotos (Konkurencijos
tarybos bylos Nr. 2.1-11, T 2, b. l. 70, 90), o likę 95 procentai skiriami atviroje
Baltijos jūroje žvejojančioms įmonėms (Konkurencijos tarybos bylos
Nr. 2.1-11, T 2, b. l. 90). Konkurencijos taryba išsiaiškino, jog tyrimo metu
Baltijos jūros priekrantėje iš viso žvejojo 98, o atviroje Baltijos jūroje – 17
žuvų išteklių naudotojų (Konkurencijos tarybos bylos Nr. 2.1-11, T 2, b. l.
90). Šios byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, jog žuvų ištekliai atviroje
Baltijos jūroje yra gausesni, joje veikia daug mažesnis kiekis ūkio subjektų
negu priekrantėje, todėl galima konstatuoti, kad viešojo administravimo
institucijos priimtas teisės aktas, konkrečiai Lietuvos Respublikos žvejybos
laivų registravimo žvejybos laivų rejestre, licencijų žvejybos laivams išdavimo,
valdymo ir atšaukimo taisyklių 8 punktas, diskriminuoja pirmajam segmentui
priskirtus versline žvejyba užsiimančius ūkio subjektus tų subjektų, kurie turi
teisę žvejoti daug didesnėje teritorijoje (tai patvirtina Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu patvirtinta Baltijos
jūros priekrantės žvejybos barų ribų nustatymo schema) ir pagauti didesnius
žuvies kiekius, atžvilgiu (antrojo segmento žvejybos laivų atžvilgiu). Tokiu
būdu, t. y. pirmajam segmentui priskiriamiems laivams leidžiant žvejoti tik
šio segmento teritorijoje, privilegijuojami antrajam segmentui priskiriami
laivai. Atsižvelgdama į tai, kad pirmajam segmentui priskiriamų laivų (ūkio
subjektų) teisių apimtis yra siauresnė už antrajam segmentui priskirtų laivų
(ūkio subjektų), teisėjų kolegija daro išvadą, kad šie ūkio subjektai, veikiantys
vienoje rinkoje, yra ne vienodoje padėtyje, kas lemia, jog nėra užtikrinamos
vienodos ūkinės veiklos vykdymo sąlygos.
Sprendžiant, ar tokia minėtų subjektų nevienoda teisinė padėtis
sąlygoja ir antrąją Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio
pažeidimo sąlygą – dėl to atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų
skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams,
pasakytina, jog Konkurencijos tarybos nustatytu pažeidimu mažinamos
pirmajam segmentui priskiriamų laivų naudotojų (ūkinės veiklos subjektų)
galimybės konkuruoti verslinės žvejybos rinkoje. Vienų žvejybos įmonių
išskyrimas kitų atžvilgiu, teisėjų kolegijos vertinimu, akivaizdžiai sukuria
skirtingas konkurencijos sąlygas nagrinėjamoje rinkoje.
Teisėjų kolegija taip pat konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju
skirtingos konkurencijos sąlygos nėra sąlygotos Lietuvos Respublikos
įstatymų vykdymu. Apeliantai laikosi pozicijos, jog Lietuvos Respublikos
žvejybos laivų registravimo žvejybos laivų rejestre, licencijų žvejybos
laivams išdavimo, valdymo ir atšaukimo taisyklių 8 punktas buvo įtvirtintas
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siekiant apsaugoti jautrią priekrantės ekosistemą ir Baltijos jūros priekrantės
įmonių žvejybos plotus nuo didžiųjų įmonių veiklos, nes neįvedus minėto
apribojimo, priekrantėje tinklais ir ūdomis galėtų žvejoti visi didieji laivai,
be to, tokių taisyklių nustatymą sąlygojo 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos
reglamento (EB) Nr. 2371/2002 nustatyti tikslai: Europos Bendrijos vykdoma
bendroji žuvininkystės politika turi garantuoti, kad gyvieji vandens ištekliai
būtų naudojami užtikrinant tausojančias ekonomines, aplinkos ir socialines
sąlygas. Su tokiais apeliantų argumentais sutikti negalima.
Kaip minėta, Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, jog santykiai,
susiję su konkuravimo sąlygų tam tikroje rinkoje (tam tikrame ūkio
sektoriuje) nustatymu, turi būti reguliuojami įstatymu (Konstitucinio
Teismo 2002 m. balandžio 9 d., 2003 m. kovo 17 d., 2004 m. sausio 26 d.
nutarimai). Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju skirtingų
konkurencinių sąlygų nustatymo Lietuvos Respublikos įstatymai (taip pat
Europos Sąjungos teisės aktai) nepagrindžia. Nei Lietuvos Respublikos
žuvininkystės įstatymas, nei Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013
metų veiksmų programa, nei Europos Sąjungos teisės aktai nenurodo, jog
vykdantiems priekrantės žvejybą, žvejyba kituose jūrų vandenyse turi būti
draudžiama. Todėl apribojimas žvejybos laivams, priskiriamiems pirmajam
segmentui, tačiau techniškai pajėgiems žvejoti ir už 20 m gylio izobatos,
nėra įstatymiškai pagrįstas. Būtinybė mažesniuosius laivus apsaugoti nuo
didesniųjų laivų veiklos taip pat nėra įtvirtinta įstatymo lygmeniu, todėl toks
apeliantų argumentas laikytinas abstraktaus pobūdžio. Be to, Žuvininkystės
departamento atstovas Konkurencijos tarybos tyrimo metu patvirtino, jog
tokio Lietuvos Respublikos įstatymo, kuris draudžia mažiesiems laivams
žvejoti už 20 m gylio izobatos, nėra, taip pat nenurodė nei vieno Europos
Sąjungos teisės akto, kuris tokį draudimą įtvirtintų (Administracinė byla
Nr. A502-539/2010, T 1, b. l. 102). Tokios valstybiniu reguliatoriumi sukurtos
konkurencinės aplinkos nagrinėjamu atveju nepateisina ir kiti apeliantų
nurodomi tikslai, nustatyti įstatymuose. Teisėjų kolegijos vertinimu, žvejybos
išteklių priekrantės teritorijoje saugojimo tikslas, be kita ko, įtvirtintas
Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje, gali
būti pasiektas ir nenustatant prieš tai aptartų diskriminacinio ir sąžiningos
konkurencijos reikalavimus paneigiančio teisinio reguliavimo. Šiuo atveju
teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad leidimas
techniškai pajėgiems laivams žvejoti už 20 m gylio izobatos ribos kaip tik
leistų sumažinti priekrantėje žvejojančių laivų skaičių ir taip sumažinti šiai
specifinei zonai daromą žalą. Byloje nenustatyta, kokiu būdu jautri priekrantės
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ekosistema yra saugoma pirmojo segmento laivams neleidžiant žvejoti už jos
ribų. Aplinkybių, dėl kurių būtų galima pateisinti nustatytą konkurencijos
ribojimą, t. y. apsaugoti kitą konstituciškai ir visuomeniškai svarbią vertybę,
teisėjų kolegija taip pat nenustatė. Jau minėta, kad bet kokios priemonės,
nustatančios tam tikros ūkinės veiklos reguliavimą, turi būti proporcingos
siekiamiems tikslams. Aptariamo ūkinės veiklos ribojimo nustatymas
verslinės žvejybos laivams, priskiriamiems pirmajam segmentui, atžvilgiu yra
ne tik neproporcingas, bet ir netikslingas, kadangi tokio ribojimo nenustačius,
tikslas apsaugoti jautrią priekrantės ekosistemą būtų pasiektas didesniu
mastu. Be to, Konkurencijos tarybos nutarimo neteisėtumo nepagrindžia ir
apeliantų argumentas, jog nustatytu teisiniu reguliavimu siekiama apsaugoti
priekrantės teritoriją nuo didžiųjų laivų veiklos. Konkurencijos tarybos
nutarime konstatuota, kad draudimas didiesiems laivams žvejoti teritorinėje
jūroje iki 20 m gylio izobatos įtvirtinimas neprieštarautų Konkurencijos
įstatymui, kadangi būtų grindžiamas šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje
nustatyta išimtimi – konkurencijos apribojimas sąlygotas įstatymuose
įtvirtintu priekrantės teritorijos saugojimo tikslų įgyvendinimo.
Vertinant aptariamos valstybinio reguliavimo priemonės teisėtumą,
taip pat pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žvejybos laivų
registravimo žvejybos laivų rejestre, licencijų žvejybos laivams išdavimo,
valdymo ir atšaukimo taisyklių 12.1 punktu, laivams, priskirtiems antrajam
žvejybos laivų segmentui, leidžiama žvejoti ir kitų jūrų vandenyse, jeigu tam
pritaikytos žvejybos laivo techninės galimybės ir žuvų išteklių naudotojas
komerciniais pagrindais įsigyja žvejybos kvotas kitų jūrų vandenyse.
Ši nuostata nagrinėjamos bylos kontekste leidžia teigti, jog antrajam
segmentui priskiriamiems laivams leidžiant žvejoti ir trečiajame segmente,
nėra užkertamas kelias pasiekti apeliantų nurodomus tikslus, t. y. užtikrinti
žuvų išteklių apsaugą ir kontrolę, informacijos apie žuvų migraciją gavimą,
sumažinti žvejybos poveikį jūrų ekosistemoms ir kt. Todėl teisėjų kolegijos
vertinimu, nagrinėjamu atveju teisinis reguliavimas, kai vienų subjektų
atžvilgiu ūkinės veiklos ribojimas grindžiamas tam tikrų tikslų užtikrinimo
motyvu, tačiau kitų subjektų atžvilgiu panašioje situacijoje šie tikslai
nėra svarbūs, negali būti laikomas pagrįstu. Tai, manytina, tik patvirtina,
jog deklaruojami tikslai gali būti pasiekiami ir netaikant ūkinės veiklos
apribojimo tokiu mastu, kuris iškraipytų konkurenciją ir užkirstų galimybes
dalyvauti lygioje konkurencinėje kovoje.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog
draudimas pirmajam segmentui priskiriamiems, teisės aktų reikalavimus
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atitinkantiems ir techniškai pajėgiems laivams žvejoti už 20 m gylio izobatos
neatitinka ūkinės veiklos ribojimo pagrindų, todėl pripažintinas neteisėtu.
VII.
Konkurencijos tarybos tirtu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-551 ,,Dėl Baltijos jūros priekrantės
žvejybos barų ribų nustatymo“ Baltijos jūros priekrantės teritorija suskirstyta
į barus (pagal įsakymu patvirtintą schemą). Šiuo įsakymu nurodyta, kad
naudotojai Baltijos jūros priekrantėje žvejotų tik jiems priskirtuose žvejybos
baruose. Teisėjų kolegija, vertindama, ar minėtas viešojo administravimo
institucijos teisės aktas, reguliuojantis verslinę žvejybą, nepažeidžia
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio, pažymi, kad atviroje Baltijos jūroje
žvejojančių ūkio subjektų veiklos teritorijos į barus nėra suskirstytos, iš
minėtu įsakymu patvirtintos Baltijos jūros priekrantės žvejybos barų ribų
schemos matyti, kad barai yra nevienodo dydžio (skirtingi barai nuo kranto
nutolsta nuo 2 km iki 12 km), todėl, kaip nustatė Konkurencijos taryba, kai
kurių barų plotai skiriasi net iki 20 kartų, apeliantai nurodė, kad kiekvienam
barui priskiriamos konkrečios žvejybos įmonės, o barai buvo suskirstyti pagal
priekrantės žvejų bendruomenės gyvenamąją vietą. Šių aplinkybių visuma
leidžia teisėjų kolegijai prieiti prie išvados, kad priekrantėje žvejojančių ir
ūkine veikla užsiimančių subjektų teisių ir galimybių vystyti verslą apimtis
yra skirtinga priklausomai nuo to, kuriam barui tas ūkio subjektas yra
priskirtas. Tokiu būdu, be kita ko, gali susidaryti situacija, kad tam tikram
barui priskirtas žvejybinis laivas ilgą laiką gali apskritai nepagauti žuvies,
jeigu ji neatplauks į tą barą, kai kituose baruose veikiantys ūkio subjektai
galėtų nuolat žvejoti didelį kiekį žuvies. Taigi teisės normomis žvejybos
įmonėms apibrėžus konkrečius jų žvejybos barus, teisėjų kolegijos vertinimu,
diskriminuojami tie versline žvejyba užsiimantys ūkio subjektai, kurie ne
savo pasirinkimu priskiriami mažesniam priekrantės barui, ir atitinkamai
privilegijuojami tie ūkio subjektai, kurie turi teisę žvejoti didesniame baro
plote. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. spalio 28 d.
sprendime administracinėje byloje Nr. I1-8/2004, aiškindamas bendrąjį
diskriminavimo draudimo principą, yra konstatavęs, kad Civilinio kodekso
2.76 straipsnyje įtvirtintas draudimas nustatyti skirtingas teises, pareigas
ar privilegijas diskriminacijos tikslais reiškia ir tai, jog toks skirtingų teisių,
pareigų ar privilegijų nustatymas nėra objektyviai pateisinamas, t. y. minėtoje
teisės normoje yra įtvirtintas draudimas taikyti skirtingas teises, pareigas
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ar privilegijas juridiniams asmenims, veikiantiems aplinkoje, kuri bei joje
veikiantys juridiniai asmenys gali būti palyginti remiantis objektyviais ir
nesiskiriančiais kriterijais.
Atsižvelgiant į tai, kad antrajam segmentui priskiriami verslinės
žvejybos laivai turi teisę žvejoti už 20 m gylio izobatos ir atviroje
Baltijos jūroje, o pirmajam segmentui priskirti laivai – tik priekrantėje
ir tik nedidelėje jos dalyje (jam priskirtame bare), yra pagrindo teigti, kad
pirmajam segmentui priskiriamus žvejybos laivus valdančių ūkio subjektų
veikla itin apribojama. Tokiu būdu valstybiniu reguliatoriumi įtvirtinta
privilegijuota antrajam segmentui priskiriamų žvejybos laivų padėtis ir
sudarytos skirtingos konkurencinės sąlygos ūkio subjektams, užsiimantiems
versline žvejyba skirtinguose priekrantės teritorijos baruose. Aptartas
nevienodų ūkinės veiklos sąlygų sudarymas, teisėjų kolegijos vertinimu,
suponuoja įmonių pasirinkimo laisvės žvejoti ten, kur, jų manymu, yra
naudingiausia, eliminavimą ir iškraipo konkurenciją. Pakankamo įstatyminio
pagrindo tam nėra.
Apeliantai priekrantės teritorijos suskirstymą į barus grindžia siekiu
surinkti informaciją apie žuvų migraciją ir tokiu būdu tinkamai vykdyti
2002 m. gruodžio 20 d. Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002
nuostatas. Nurodė, kad viena iš priežasčių, lėmusių priekrantės suskirstymą
į barus, buvo galimybė tokiu būdu atlikti mokslinius tyrimus, kadangi
žvejai pažymi, kuriame bare, kokią ir kiek žuvies pagavo. Su tokiu apeliantų
nurodomu skirtingų konkurencinių sąlygų sudarymo pagrindimu teisėjų
kolegija nesutinka. Visų pirma, tokių konkurencijos sąlygų skirtumų
atitinkamoje rinkoje nustatymas nėra neišvengiamas vykdant Lietuvos
Respublikos įstatymus. Žuvų migracijos kontrolės funkcijos pirmiausia yra
pavestos vykdyti ne ūkine veikla užsiimantiems subjektams, o įgaliotoms
viešojo administravimo institucijoms. Pagal Žuvininkystės departamento
prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 26 d. įsakymu
Nr. 3D-501, 7.6.7 punktą, Žuvininkystės departamentas organizuoja
mokslo tiriamuosius darbus, pagal šiuo metu galiojančius Žuvininkystės
tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d.
įsakymu Nr. 3D-259, minėtos tarnybos funkcijas apima inter alia taikomųjų
žuvininkystės srities tyrimų organizavimas. Be to, viešojo administravimo
institucija, imdamasi priemonių savo funkcijoms įgyvendinti, privalo paisyti
proporcingumo reikalavimo, atsižvelgti į tai, ar nustatoma priemonė yra
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būtina tikslams pasiekti (šiuo atveju moksliniams tyrimams organizuoti
ir atlikti) ir ar šių tikslų negalima pasiekti nustatant mažiau ūkio subjektų
veiklą ribojančias priemones arba apskritai jų nenustatant. Atsižvelgiant
į tai, kad ūkio subjektams, kurie veikia už 20 m gylio izobatos ir atviroje
Baltijos jūroje, nėra uždedama mokslinių tyrimų našta, priekrantės teritorijos
suskirstymas į barus ir juose žvejojantiems ūkio subjektams adresuojamas
draudimas žvejoti kitame bare laikytinas diskriminaciniu ir neproporcingu.
Taip pat pažymėtina, kad tokios rinkos reguliavimo priemonės įstatymas
nenustato, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad kai nėra įstatyminio pagrindo,
viešojo administravimo institucija neturi įgaliojimų savo teisės aktu nustatyti
tokių pareigų ar draudimų ūkio subjektui. Būtinybės priekrantės teritoriją
suskirstyti į barus ir įpareigoti žvejoti tik priskirtame bare, nepagrindžia ir
Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu siekiami tikslai (užtikrinti
žuvų išteklius tausojančią žvejybą, jų išsaugojimą bei atkūrimą ir žvejybos
kontrolę, atsižvelgiant į ekologines sąlygas, žuvininkystės ekonomiką, žvejų,
žuvų augintojų, perdirbėjų bei vartotojų interesus), o siekis stebėti žuvų
išteklius bei atlikti mokslinius tyrimus, teisėjų kolegijos vertinimu, turi būti
įgyvendinamas nediskriminacinėmis, proporcingomis ir konkurencijos
neiškraipančiomis priemonėmis.
Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pažymi, kad
Konkurencijos taryba pagrįstai konstatavo Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimą, kadangi jis atitinka
visas šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas. Pagrindo
pripažinti pirmosios instancijos teismo sprendimą neteisėtu taip pat nėra.
Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės
aktus, teisingai įvertino nurodytas aplinkybes, todėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. balandžio 14 d. sprendimas paliekamas
nepakeistas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Žuvininkystės
departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apeliacinis
skundas netenkinamas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Pareiškėjų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir
Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
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ministerijos (Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos) apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 14 d.
sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.7. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo
3.7.1. Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto (schemos) ginčijimo, kai
nustatomas administracinio akto – sprendimo atkurti nuosavybės teises
konkrečioje vietovėje – prieštaravimas aukštesnės galios teisės aktams
Dėl valstybinės reikšmės miestų miškų išpirkimo
Kompetentinga institucija privalo atsisakyti priimti sprendimą dėl nuosavybės
teisių atkūrimo, jei tokio sprendimo priėmimas prieštarautų aukščiausios
teisinės galios teisės aktams. Šios išvados negali paneigti tai, kad žemesni pagal
savo teisinę galią teisės aktai (pvz., žemės reformos žemėtvarkos projektas
(schema) ar kiti nuosavybės teisių atkūrimo procese priimti administraciniai
aktai) tokio sprendimo priėmimo nedraudžia ar net numato tokio sprendimo
priėmimo galimybę. Žemės reformos žemėtvarkos projektas (schema) apskritai
yra tik vienas iš nuosavybės teisių į žemę atkūrimo procedūros elementų,
kuris pats savaime nesukuria asmenims nuosavybės teisės į konkretų turtą.
Todėl aplinkybė, jog sprendžiant sprendimo atkurti nuosavybės teises
teisėtumo klausimą nėra ginčijamos žemės reformos žemėtvarkos schemos
ir kiti nuosavybės teisių atkūrimo procese priimti administraciniai aktai, nėra
reikšminga, kai nustatomas skundžiamo administracinio akto – sprendimo
atkurti nuosavybės teises konkrečioje vietovėje – prieštaravimas įstatymams.
Taikant Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnį, turi būti vadovaujamasi bendruoju miško
apibrėžimu, esančiu Lietuvos Respublikos miškų įstatyme, ir būtent jo pagrindu
sprendžiama, ar tam tikra teritorija yra valstybės išperkamas miškas. Todėl
Atkūrimo įstatymo 13 straipsnio nuostatos laikytinos specialiosiomis, kurios
taikytinos visiems atvejams, kai teritorija, į kurią numatoma atkurti nuosavybės
teises, atitinka miško sąvoką pagal Miškų įstatymą. Nėra teisiškai reikšminga,
ar sklype, į kurį atkuriamos nuosavybės teisės, miškas (kaip jis suprantamas
pagal Miškų įstatymą) buvo dar iki nacionalizacijos ar susiformavo jau po jos.
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Jei sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo metu tam tikra teritorija yra
miškas (kaip jis suprantamas pagal Miškų įstatymą) ir tenkinama bent viena iš
Atkūrimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, šis straipsnis privalo
būti taikomas ir miškas išperkamas, nepriklausomai nuo to, ar nuosavybė
atkuriama pagal Atkūrimo įstatymo 4, 5 ar 6 straipsnius.
Administracinė byla Nr. A525-19/2010
Procesinio sprendimo kategorija 11.6.2; 11.12

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. sausio 25 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas),
Laimės Baltrūnaitės, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Virgilijaus
Valančiaus,
sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,
dalyvaujant vertėjai Gretai Maselskienei,
pareiškėjo atstovei Irmai Zaikienei,
trečiajam suinteresuotam asmeniui L. P.,
trečiojo suinteresuoto asmens V. S. atstovei J. D.,
trečiojo suinteresuoto asmens L. P. atstovei advokatei Evai Jankovskai,
trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
atstovei Linai Mikuckienei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos apeliacinį
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 13 d.
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos
vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą atsakovui
Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems
asmenims V. S., L. P., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl
sprendimų panaikinimo.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, ginantis
viešąjį interesą, pareiškimu (t. I, b. l. 3–6) kreipėsi į Vilniaus apygardos
administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko
2005 m. kovo 24 d. sprendimą Nr. 2.4-01-2979 „Dėl nuosavybės teisių į
žemę atkūrimo Vilniaus mieste pilietei V. S.“; panaikinti Vilniaus apskrities
viršininko 2005 m. kovo 24 d. sprendimą Nr. 2.4-01-2980 „Dėl nuosavybės
teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste pilietei L. P.“.
Nurodė, kad skundžiamais Vilniaus apskrities viršininko sprendimais
atkurtos nuosavybės teisės V. S. ir L. P. į joms tenkantį buvusio savininko
V. N. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą
– po 1,000 ha žemės, esančios (duomenys neskelbtini), teritorijoje, Lietuvos
Respublikos Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijų
administracinių ribų pakeitimo įstatymu (1996 m. balandžio 24 d. įstatymu
Nr. I-1304) priskirtoje Vilniaus miestui. Nuosavybės teisės V. S. ir L. P.
atkurtos natūra grąžinant po 1,000 ha ploto žemės sklypą žemės ūkio veiklai.
2005 m. kovo 24 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos (toliau
– ir Vilniaus AVA) sprendimo Nr. 2.4-01-2979 pagrindu Vilniaus miesto
savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), V. S. suformuotas 1,0000 ha ploto
žemės ūkio pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties sklypas, kadastrinis
Nr. (duomenys neskelbtini), Vilniaus miesto k. v., kuriame yra 0,2600 ha miško
žemės. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškotvarkos
tarnybos (toliau – ir Valstybinė miškotvarkos tarnyba) 2008 m. gegužės 28 d.
pažymoje Nr. 16066 nurodyta, jog 1,000 ha ploto žemės sklype, kadastrinis
Nr. (duomenys neskelbtini), Vilnius, yra 0,2500 ha valstybinės reikšmės
miško. Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašo matyti,
kad 2005 m. kovo 24 d. Vilniaus AVA sprendimo Nr. 2.4-01-2980 pagrindu
Vilniaus miesto savivaldybėje, (duomenys neskelbtini), L. P. suformuotas 1,0000
ha ploto žemės ūkio pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties sklypas,
kadastrinis (duomenys neskelbtini), Vilniaus miesto k. v., kuriame yra 0,2800 ha
miško žemės. Valstybinės miškotvarkos tarnybos 2008 m. gegužės 28 d.
pažymoje Nr. 16067 nurodyta, jog 1,000 ha ploto žemės sklype, kadastrinis
Nr. (duomenys neskelbtini), Vilnius, yra 0,2700 ha valstybinės reikšmės miško.
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Pabrėžė, kad skundžiami sprendimai priimti pažeidžiant imperatyvias
įstatymų nuostatas ir prieštarauja Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4
straipsnio 4 daliai, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – ir Atkūrimo įstatymas)
6 ir 13 straipsniams, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 straipsnio
nuostatoms, todėl turi būti panaikinti. Remdamasis Lietuvos Respublikos
prokuratūros įstatymo 19 straipsniu, Lietuvos Respublikos Seimo
2003 m. liepos 4 d. nutarimu „Dėl problemų, susijusių su nuosavybės teisių į
žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimu, sprendimo“, Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. ir 2006 m. kovo 14 d. nutarimais,
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsniu,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. A7-585/2005),
nurodė, kad duomenys iš VĮ Registrų centro bei Vilniaus AVA Vilniaus
apygardos prokuratūroje gauti 2008 m. liepos 9 d. ir 2008 m. liepos 14 d.
Pažymėjo, jog vieno mėnesio terminas pareiškimui paduoti skaičiuotinas nuo
2008 m. liepos 14 d., todėl toks terminas nagrinėjamu atveju nepraleistas.
Atsakovas Vilniaus AVA atsiliepimu į pareiškimą (t. I, b. l. 171–174)
prašė pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą.
Nurodė, kad nuosavybės teisių atkūrimas į buvusio savininko
V. N. nuosavybės teisėmis valdytą žemę (duomenys neskelbtini), kurio
teritorija Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijų
administracinių ribų pakeitimo įstatymu (1996 m. balandžio 24 d. įstatymu
Nr. I-1304) priskirta Vilniaus miestui, buvo vykdomas pagal Atkūrimo
įstatymą. Pagal Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 6 dalį nuosavybės teisės
į žemę tose teritorijose, kurios po 1995 m. birželio 1 d. priskirtos miestų
teritorijoms, atkuriamos tokia pačia tvarka, kaip į kaimo vietovėje esančią
žemę, ją grąžinant natūra. Kadangi nuosavybės teisės kaimo vietovėje
atkuriamos į savininko turėtą žemę, bet ne didesnio nei 150 ha ploto,
įskaitant miškus ir vandens telkinius, V. S. ir L. P. nuosavybės teisių atkūrimas
į joms tenkančią V. N. nuosavybės teisėmis valdytą žemę ir mišką buvo
vykdomas kaip kaimo vietovėje – atkuriant nuosavybės teises į žemę buvo
įskaitytas nuosavybės teisėmis valdytas miškas. Vykdant nuosavybės
teisių atkūrimą į V. N. nuosavybės teisėmis valdytą žemę ir mišką, esantį
(duomenys neskelbtini), Vilniaus mieste, nustatyta tvarka buvo parengtas
(duomenys neskelbtini) seniūnijos (duomenys neskelbtini) kadastro vietovė)
žemės reformos žemėtvarkos projektas, kuriame pažymėti suformuoti
žemės sklypai, jų plotai, ribos, nustatytos specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos. Toks projektas patvirtintas Vilniaus apskrities viršininko
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2000 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3267-41. 2004 metais minėtas projektas
patikslintas Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 1 d. įsakymu
Nr. 2.3-4437-41. Parengus, suderinus ir patvirtinus žemės reformos
žemėtvarkos projektą, surašyti 2004 m. gruodžio 23 d. žemės sklypų ribų
paženklinimo – parodymo aktai, parengti ir patvirtinti žemės sklypų
(kadastriniai Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini)
planai. Pradėjus rengti ir derinti žemės reformos žemėtvarkos projektą,
kurio pagrindu paruošti ir kiti dokumentai, dar nebuvo priimtas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimas Nr. 2013 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154
„Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir
Nutarimas Nr. 2013), kuriuo patikslinti valstybinės reikšmės miškų plotai.
Priimant ginčijamus sprendimus, leidinyje „Valstybės žinios“ nebuvo viešai
paskelbtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimu
Nr. 1154 patvirtintos bei vėlesniais nutarimo pakeitimais patikslintos
valstybinės reikšmės miškų ploto schemos. Be to, valstybinės reikšmės miškų
ploto schemos nebuvo paskelbtos ir Lietuvos Respublikos Seimo tinklalapyje,
todėl Vilniaus apskrities viršininkas, priimdamas ginčijamus sprendimus,
negalėjo vadovautis nepaskelbta valstybinės reikšmės miškų ploto schema.
Pabrėžė, jog ginčijamais sprendimais yra atkurtos nuosavybės teisės į turėtą
žemę, kurios pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis yra žemės ūkio, bet
ne miškų ūkio, todėl nėra pagrindo naikinti ginčijamus sprendimus visą
apimtimi.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija atsiliepimu į pareiškimą (t. I, b. l. 153–155) prašė pareiškimą
tenkinti.
Nurodė, kad pagal Valstybinės miškotvarkos tarnybos pateiktus
duomenis Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre yra įregistruotas
Vilniaus miškų urėdijos 483 kvartalo taksacinis miško sklypas Nr. 29, kuris
Nutarimu Nr. 2013 priskirtas valstybinės reikšmės miškams ir dalis jo patenka
į ginčo sklypus (kadastriniai Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys
neskelbtini). Valstybinės miškotvarkos tarnybos 2008 m. gegužės 29 d. pažyma
Nr. 16074, Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro valstybinės reikšmės
schemos 2008 m. gegužės 29 d. fragmentas Nr. P0805-0033 ir Valstybinės
miškotvarkos tarnybos Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro
duomenų patikrinimo 2008 m. gegužės 28 d. aktas Nr. 186 patvirtina, kad į
žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), patenka 0,2500
ha valstybinės reikšmės žemės miško, o į žemės sklypą, kurio kadastrinis
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Nr. (duomenys neskelbtini), patenka 0,2700 ha valstybinės reikšmės miško.
Pabrėžė, jog ginčijami sprendimai, kuriais privačion nuosavybėn (atkuriant
nuosavybės teises) perleidžiamas valstybinės reikšmės miškas, yra neteisėti.
Ginčijami aktai priimti pažeidžiant imperatyvias teisės aktų nuostatas (Miškų
įstatymo 4 str. 4 d., Atkūrimo įstatymo 6 ir 13 str., Žemės įstatymo 6 str.), todėl
tokie sprendimai yra neteisėti, juos panaikinus, turi būti taikoma restitucija
natūra ir valstybinės reikšmės miškai grąžinami Lietuvos valstybei.
Trečiasis suinteresuotas asmuo V. S. atsiliepimu į pareiškimą (t.
I, b. l. 159–162) prašė pareiškimo reikalavimą panaikinti Vilniaus AVA
2005 m. kovo 24 d. sprendimą Nr. 2.4-01-2979 atmesti kaip nepagrįstą;
tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų panaikinti minėto sprendimo dalį dėl
nuosavybės teisių atkūrimo į 0,26 ha ploto valstybinės reikšmės mišką,
prašė teismo įpareigoti Vilniaus AVA už valstybės išperkamą 0,26 ha ploto
mišką atlyginti jai perduodant lygiavertį 0,26 ha ploto žemės sklypą Vilniaus
mieste arba perduoti lygiavertį turėtajam žemės sklypą individualiai statybai
Vilniaus mieste, kur buvo turėtoji žemė.
Nurodė, jog ginčijamame sprendime, kuriuo jai buvo atkurtos
nuosavybės teisės, neišskiriami objektai, į kuriuos atkuriama nuosavybės
teisė (Atkūrimo įstatymo 3 str. 1 d.), todėl vertintina, kad nuosavybės teisės
atkurtos būtent į žemę. Tam, kad teritorija būtų pripažinta mišku, ji turi
atitikti Miškų įstatyme nustatytus reikalavimus. Valstybinės miškotvarkos
tarnybos pažymos, kuriomis remiasi pareiškėjas, nėra pakankamas pagrindas
konstatuoti, kad konkreti teritorija šiuo atveju priskirtina miškui. Nors
pareiškėjas prašo panaikinti visą sprendimą, tačiau 0,74 ha ploto žemės
sklypo dalis priskirtina ariamai žemei, todėl pareiškimo reikalavimas turėjo
būti formuluojamas tik tokiu būdu, kad apimtų tas sprendimo dalis, kurias
priimant pažeisti teisės aktų reikalavimai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo L. P. atsiliepimu į pareiškimą (t. I, b. l.
175–177) prašė pripažinti Vilniaus AVA 2005 m. kovo 24 d. sprendimą
Nr. 2.4-01-2980 teisėtu, o pareiškimą šioje dalyje atmesti kaip nepagrįstą;
tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų panaikinti minėto sprendimo dalį dėl
nuosavybės teisių atkūrimo į 0,28 ha ploto valstybinės reikšmės mišką,
prašė teismą įpareigoti Vilniaus AVA už valstybės išperkamą 0,28 ha ploto
mišką atlyginti jai perduodant lygiavertį 0,28 ha ploto žemės sklypą Vilniaus
mieste arba perduoti lygiavertį turėtajam žemės sklypą individualiai statybai
Vilniaus mieste, kur buvo turėtoji žemė.
Nurodė, jog Vilniaus AVA 2005 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. 2.4-01-2980
nebuvo nuspręsta jai atkurti nuosavybės teises į valstybinį mišką. Atsižvelgė į
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Žemės įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų
įstatymo 31 straipsnio 6 dalį, aplinkybę, kad ji tinkamai laikosi specialiųjų
žemės ir miško naudojimosi sąlygų, tinkamai prižiūri ginčo žemės sklypą,
ir pabrėžė, jog nesutinka su teiginiu, kad minėtu sprendimu buvo pažeistos
Žemės įstatymo 6 straipsnio nuostatos. Sutiko, kad valstybinis miškas, įsiterpęs
į jos žemės sklypą, turėjo būti išpirktas valstybės, jai kompensuojant Atkūrimo
įstatymo 16 straipsnio 9 dalyje nustatytais būdais, tačiau nagrinėjamu atveju
tai nebuvo atlikta. Vilniaus AVA taikytini didesni rūpestingumo reikalavimai
nuosavybės teisių atkūrimo ir žemėtvarkos srityse.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 13 d.
sprendimu (t. II, b. l. 11–14) pareiškimą patenkino iš dalies: panaikino
Vilniaus AVA 2005 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. 2.4-01-2979 „Dėl nuosavybės
teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste pilietei V. S.“ dalį, kuria atkurtos
nuosavybės teisės grąžinant natūra 0,2500 ha žemės sklypą, priskirtą
valstybinės reikšmės miškui; panaikino Vilniaus AVA 2005 m. kovo 24 d.
sprendimo Nr. 2.4-01-2980 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus
mieste pilietei L. P.“ dalį, kuria atkurtos nuosavybės teisės grąžinant natūra
0,2700 ha žemės sklypą, priskirtą valstybinės reikšmės miškui.
Teismas nustatė, kad Vilniaus AVA 2005 m. kovo 24 d. sprendimu
Nr. 2.4-01-2979 V. S. grąžintas natūra 1,00 ha žemės sklypas. Tokio
sprendimo pagrindu Nekilnojamojo turto registre įregistruotas 1,00 ha
žemės sklypas, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), Vilniaus miesto
k. v., kuriame yra 0,2600 ha miško žemės. Valstybinės miškotvarkos
tarnybos 2008 m. gegužės 28 d. pažymoje Nr. 16066 nurodyta, kad žemės
sklype, kurio kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), Vilnius, yra 0,2500 ha
valstybinės reikšmės miško. Teismas taip pat nustatė, kad Vilniaus AVA
2005 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. 2.4-01-2980 L. P. grąžino natūra 1,00 ha
žemės sklypą, sprendimo pagrindu įregistruotas 1,00 ha žemės sklypas,
kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), Vilniaus miesto k. v., kuriame
yra 0,2800 ha miško žemės. Pagal Valstybinės miškotvarkos tarnybos
2008 m. gegužės 28 d. pažymą Nr. 16067 žemės sklype, kurio kadastro
Nr. (duomenys neskelbtini), Vilnius, yra 0,2700 ha valstybinės reikšmės
miško. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimu Nr. 2013
patvirtino valstybinės reikšmės miškų plotus pagal Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos parengtas schemas. Pagal Atkūrimo įstatymo nuostatas
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(6 str. 2 d., 13 str. 1 d. 1 p.) miškai išperkami valstybės ir už juos valstybė
atlygina Atkūrimo įstatymo nustatyta tvarka, jeigu jie priskirti valstybinės
reikšmės miškams. Tokių miškų plotus tvirtina Lietuvos Respublikos
Vyriausybė. Pagal Žemės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punktą Lietuvos
valstybei išimtine nuosavybės teise priklauso žemė, įstatymų ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka priskirta valstybinės reikšmės
miškams ir parkams. Apie tai, kad į planuojamų grąžinti natūra sklypų
(kadastriniai Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini)
dalis patenka Nutarimu Nr. 2013 patvirtinti valstybinės reikšmės miškų
plotai, Vilniaus AVA pranešta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
2003 m. vasario 18 d. raštu Nr. 12-2-1037, prie kurio pridėti Nutarimu
Nr. 2013 patvirtinti valstybinės reikšmės miškų plotų schemos ir sąrašai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2002 m. gruodžio 20 d. priėmus Nutarimą
Nr. 2013, kuriuo ginčo miškas buvo priskirtas valstybinės reikšmės miškui,
žemės reformos žemėtvarkos projekte (duomenys neskelbtini) kadastrinėje
vietovėje, Vilniaus rajone, numatytų natūra grąžinti žemės sklypų dalys
buvo priskirtos valstybinės reikšmės miškui. Vilniaus apskrities viršininkas
2004 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 2.3-4437-41 „Dėl Buivydiškių kadastro
vietovės (duomenys neskelbtini) kaimo Vilniaus rajone ir Vilniaus miestui po
1995-06-01 priskirtose teritorijose žemės reformos žemėtvarkos projekto,
patvirtinto Vilniaus apskrities viršininko 2000-09-25 įsakymu Nr. 326741 patikslinimo ir papildymo patvirtinimo“, patvirtino UAB Korporacijos
„Matininkai“ 2003 m. parengtą Buivydiškių kadastro vietovės (duomenys
neskelbtini), Vilniaus rajone ir Vilniaus miestui po 1995 m. birželio 1 d.
priskirtoje teritorijoje žemės reformos žemėtvarkos projekto patikslinimą
ir papildymą, jame suformuotų žemės sklypų plotus bei ribas, nustatytas
specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, tačiau neatsižvelgė į tai, kad
numatytų grąžinti natūra žemės sklypų dalys patenka į valstybinės reikšmės
miškų plotus. Padarė išvadą, kad Vilniaus AVA Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos informuota apie tai, kad į V. S. ir L. P. natūra grąžintinus žemės
sklypus patenka valstybinės reikšmės miško plotai, neatsižvelgė į prieš
tai paminėtų teisės aktų nuostatas ir priėmė neteisėtus bei nepagrįstus
sprendimus. Atsižvelgiant į tai, kad Valstybinės miškotvarkos tarnybos
2008 m. gegužės 28 d. pažymoje Nr. 16066 nurodyta, jog žemės sklype,
kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), Vilnius, yra 0,2500 ha valstybinės
reikšmės miško, o 2008 m. gegužės 28 d. pažymoje Nr. 16067 nurodyta, kad
žemės sklype, kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), Vilnius, yra 0,2700 ha
valstybinės reikšmės miško, Vilniaus AVA sprendimai naikintini iš dalies, t. y.
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naikintinos tos dalys, kuriomis natūra grąžinti žemės sklypai yra priskirti
valstybinės reikšmės miškui.
III.
Atsakovas Vilniaus AVA pateikė apeliacinį skundą (t. II, b. l. 18–
20), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo
2008 m. spalio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškimą
atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinis skundas iš dalies grindžiamas tokiais
pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į pareiškimą pirmosios instancijos
teisme, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai apeliacinio skundo
argumentai:
1. Teismas nevertino tos aplinkybės, jog skundžiami sprendimai
priimti vadovaujantis galiojančiais administraciniais teisės aktais. Todėl,
nepanaikinus teisės aktų, kurių pagrindu priimti sprendimai, sprendimų
panaikinimas iš dalies vertintinas kaip neteisėtas.
2. Pažymi, jog rengiant žemėtvarkos projektą, žemėtvarkos projekto
papildymo planas buvo derintas su atsakingomis institucijomis, kurių nė
viena pastabų dėl projekto plano nepateikė.
3. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl visų pateiktų argumentų,
nurodytų aplinkybių, todėl jo sprendimas yra neišsamus ir nemotyvuotas.
4. Teismas nevertino tos aplinkybės, kad pradėjus rengti ir derinti žemės
reformos žemėtvarkos projektą, kurio pagrindu parengti kiti dokumentai,
Nutarimas Nr. 2013 dar nebuvo priimtas. Todėl rengiant ir derinant žemės
reformos žemėtvarkos projektą, nebuvo galima nustatyti, ar natūra atkuriamas
miškas patenka į valstybiniams miškams priskirtiną teritoriją.
Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. II, b. l. 25–26) prašo
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 2 d. sprendimą
palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas iš dalies
grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir pareiškimas pirmosios
instancijos teismui, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai nesutikimo su
apeliaciniu skundu argumentai:
1. Nurodo, kad teisinį pagrindą naikinti ginčijamus sprendimus
sudaro tokių sprendimų prieštaravimas imperatyvioms teisės aktų
nuostatoms, draudžiančioms įsigyti privačion nuosavybėn valstybinės
reikšmės miškus. Tuo tarpu, kreipiantis į teismą dėl ginčijamų neteisėtų
sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo panaikinimo, ginčyti žemės
reformos žemėtvarkos projekto ar kitų ginčo sklypų suformavimo
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dokumentų neprivaloma, nes tik Vilniaus AVA sprendimas dėl nuosavybės
teisių atkūrimo yra pagrindas įregistruoti pretendento nuosavybę į jam
suformuotą ir perduotą žemės sklypą. Žemės reformos žemėtvarkos projektas
ir kiti žemės sklypo suformavimo dokumentai nesukelia tokių teisinių
pasekmių kaip Vilniaus AVA sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo.
Be to, žemėtvarkos projektas ir kiti minėti dokumentai nesukuria Vilniaus
AVA pareigos priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, jeigu tai
prieštarauja imperatyvioms teisės normoms.
2. Aplinkybė, jog žemėtvarkos projektą ir jame suformuotą sklypą
suderino miškų valdymo ir tvarkymo funkcijas atliekanti institucija,
t. y. Vilniaus miškų urėdija, ginčijamų sprendimų neteisėtumo taip pat
nepašalina. Minėta aplinkybė rodo tik netinkamą Vilniaus miškų urėdijai
pavestų funkcijų vykdymą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. II, b. l. 28–30) prašo Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 13 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas į
apeliacinį skundą iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir
atsiliepimas į pareiškimą pirmosios instancijos teisme, papildomai pateikiami
tokie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:
1. Nurodo, kad atitinkamų įgaliotų institucijų atlikti žemėtvarkos
projekto suderinimai negali turėti įtakos išvadai, jog apskrities viršininko
sprendimai, kuriais atkurtos nuosavybės teisės į ginčo sklypus, prieštarauja
imperatyvioms teisės aktų nuostatoms.
2. Nesutinka su argumentu, jog neįrodžius, kad ginčijami sprendimai
priimti neteisėtų administracinių aktų pagrindu, nėra teisinio pagrindo
tokius sprendimus naikinti. Tokį teiginį paneigia Valstybinės miškotvarkos
tarnybos pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys.
3. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla
Nr. A3-438/2008) ir pabrėžia, jog nuosavybės teisių atkūrimas turi būti
vykdomas pagal Vilniaus AVA sprendimo priėmimo metu galiojusius teisės
aktus.
Trečiasis suinteresuotas asmuo L. P. prisidėjimu prie apeliacinio skundo
(t. II, b. l. 33–38) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo
2008 m. spalio 13 d. sprendimą. Pateikiami tokie pagrindiniai argumentai:
1. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad Atkūrimo įstatymo 5
straipsnio 6 dalis ir 12 straipsnis nepanaikina ginčijamų Vilniaus AVA
sprendimų priėmimo metų galiojusių ir šiuo metu galiojančių imperatyvių
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įstatymų nuostatų, pagal kurias valstybinės reikšmės miškas išimtine
nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir negali būti perleistas į
privačią nuosavybę, nepagrįsta. Priešingu atveju neaišku, kodėl įstatymų
leidėjas nuosavybės teisių atkūrimui ginčo teritorijoje nustatė specialią
tvarką.
2. Nurodo, kad (duomenys neskelbtini) teritorijose žemės reformos metu
žemėtvarkos projektai parengti, suderinti ir patvirtinti iki Nutarimo Nr. 2013
įsigaliojimo. Projektų derinimo ir tvirtinimo metu minėtose teritorijose
esantis miškas nebuvo priskirtas valstybinės reikšmės miškui. Tokių projektų
pagrindu buvo atkurtos nuosavybės teisės asmenims, kurie įregistravo savo
daiktines teises ir tapo sąžiningais įgijėjais.
3. Teigia, jog prokuroras, ginčydamas sandorius, kaip sudarytus
pažeidžiant imperatyvias teisės normas, ir reikalaudamas taikyti restituciją
natūra, pažeidžia sąžiningų įgijėjų teises.
4. Teigia, jog sistemiškai ir logiškai aiškinant teisės normas, matyti, kad
Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje numatyta norma yra specialioji 13
straipsnyje numatytų normų atžvilgiu (Lex specialis derogat legi generali).
Įstatymų leidėjas numatė galimybę atkurti nuosavybės teises į mišką,
esantį teritorijoje, priskirtoje Vilniaus miesto savivaldybei po 1996 metų.
Miškų įstatyme ir Atkūrimo įstatyme vartojama sąvoka „miestų miškai“
negalėjo apimti teritorijos, priskirtos Vilniaus miesto savivaldybei po
1995 m. birželio 1 d.
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas netenkintinas.
Byloje ginčas kilo dėl atsakovo sprendimų, kuriais tretiesiems
suinteresuotiems asmenims – V. S. ir L. P. – buvo natūra atkurtos nuosavybės
teisės į joms tenkantį buvusio savininko iki nacionalizacijos nuosavybės
teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą – po 1,000 ha žemės sklypą žemės ūkio
veiklai.
Pareikštu materialiniu teisiniu reikalavimu pareiškėjas (prokuroras)
siekia apginti viešąjį interesą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 56
str. 2 d., Prokuratūros įstatymo 19 str.), teigdamas, kad priimant minėtus
sprendimus buvo pažeisti atitinkamų įstatymų reikalavimai, kurie, pasak
315

I. Administracinių teismų praktika

pareiškėjo, draudė atkurti nuosavybės teises į valstybinės reikšmės miškus.
Pareiškėjo teigimu, skundžiamais sprendimais V. S. ir L. P. nuosavybė buvo
atkurta, be kita ko, ir į atitinkamus valstybinės reikšmės miškų plotus. Byloje
nėra ginčo, jog keliamais reikalavimais pareiškėjas siekia apginti viešąjį
interesą, taip pat nenustatyta jokių aplinkybių, leidžiančių daryti priešingą
išvadą. Šiuo aspektu pakanka pastebėti, kad valstybinės reikšmės miškų
apsauga ir disponavimo jais teisėtumo klausimas yra neabejotinai susijęs su
visos visuomenės, t. y. viešuoju interesu.
Tiek atsiliepime į prašymą pirmosios instancijos teisme, tiek
apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, jog ginčijami sprendimai buvo
priimti įgyvendinant Vilniaus apskrities viršininko 2000 m. rugsėjo 25 d.
įsakymu Nr. 3267-41 patvirtintą žemės reformos žemėtvarkos projektą.
Kadangi būtent minėtu įsakymu (patikslintu Vilniaus apskrities viršininko
2004 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 2.3-4437-41) buvo suformuoti
tretiesiems suinteresuotiems asmenims natūra grąžintini žemės sklypai,
atsakovo teigimu, nenuginčijus šių ir su jais susijusių administracinių aktų,
ginčijami sprendimai negali būti panaikinti. Taigi atsakovas pirmosios
instancijos teismo sprendimo neteisėtumą sieja su aplinkybe, jog
nenuginčijus iki skundžiamų sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo
vykusių administracinių procedūrų metu priimtų administracinių aktų,
aptariami sprendimai negali būti laikomi neteisėtais.
Šiuo klausimu pirmiausia pažymėtina, kad Lietuvos teisės sistema
grindžiama teisės aktų hierarchijos principu. Pagal šį principą, įstatymai
neturi prieštarauti Konstitucijai, Vyriausybės nutarimai – įstatymams ir
(arba) Konstitucijai, centrinių ar teritorinių valstybinio administravimo
subjektų teisės aktai – Vyriausybės nutarimams, įstatymams ir (arba)
Konstitucijai. Taigi spręsdamas konkretų ginčą teismas visų pirma paprastai
vertina skundžiamų individualių administracinių aktų atitiktį Konstitucijai
ir (arba) įstatymams. Nustačius, kad tam tikras individualus administracinis
aktas prieštarauja Konstitucijai ir (arba) įstatymams (pvz., buvo priimtas
pažeidžiant šiuose teisės aktuose nustatytas imperatyvias teisės normas), jis
laikytinas neteisėtu, nepaisant to, kad žemesnio lygmens teisės aktams jis
galbūt ir neprieštarauja. Priešingas aiškinimas visiškai paneigtų teisės aktų
hierarchijos principą ir pačios Konstitucijos bei įstatymų kaip aukščiausios
teisinės galios teisės aktų reikšmę Lietuvos teisės sistemoje. Pastebėtina,
jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, kad vienas iš
esminių konstitucinio teisinės valstybės principo elementų yra reikalavimas,
kad neturi būti taikomas teisės aktas, prieštaraujantis aukštesnės galios teisės
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aktui (Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 22 d. nutarimas).
Iš bylos medžiagos akivaizdu, kad apelianto nurodomi teisės aktai, kurių
nepanaikinus, apelianto manymu, skundžiami individualūs administraciniai
aktai negali būti pripažinti neteisėtais, savo teisine galia negali konkuruoti
su Konstitucijos ir (arba) įstatymų normomis. Todėl teismui nustačius, kad
ginčijami individualūs administraciniai aktai prieštarauja Konstitucijai ir
(arba) įstatymams, šie aktai gali būti panaikinti kaip neteisėti.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog iki turto grąžinimo ar
atitinkamos kompensacijos išmokėjimo buvusio savininko subjektinės teisės į
konkretų turtą dar nėra atstatytos. Įstatymas, kol nėra pritaikytas konkrečiam
subjektui dėl konkretaus turto grąžinimo, pats savaime subjektinių teisių
nesukuria (Konstitucinio teismo 1994 m. gegužės 27 d. nutarimas). Taigi
piliečio nuosavybės teisė į išlikusį nekilnojamąjį turtą atsiranda ne nuo
prašymų pateikimo, žemės reformos žemėtvarkos projektų (schemų) ir kitų
privalomųjų dokumentų parengimo, bet nuo institucijos, nagrinėjančios
piliečių prašymus dėl nuosavybės teisių atkūrimo, sprendimo atkurti
nuosavybės teises natūra (ar kitais Atkūrimo įstatyme nustatytais būdais)
priėmimo (Atkūrimo įstatymo 18 str. 1, 3 d.). Todėl iš apelianto minimų
teisės aktų nuosavybės teisės asmenims tiesiogiai neatsiranda. Tai lemia, kad
ir jų interesai, kuriuos jie kildina iš šių aktų, negali būti ginami visiškai taip
pat, kaip ir teisėtai nuosavybės teisę įgijusio asmens. Šiems interesams visa
apimtimi negali būti taikomos nuosavybės teisės apsaugą reglamentuojančios
teisės normos ir principai.
Nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuoja viešosios teisės normos, o
atitinkama valstybės, savivaldybių ir jų institucijų veikla, susijusi su nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu ir nacionalizuoto turto grąžinimu,
yra veikla viešojo administravimo srityje. Todėl atsakovas, kuriam įstatymų
leidėjas suteikė įgaliojimus priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Atkūrimo įstatymo 17 str.), inter alia privalo
užtikrinti, jog šie administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų
atsiradimu, visais atvejais būtų pagrįsti Konstitucija ir įstatymais. Tokia
pareiga atsakovui tiesiogiai išplaukė ir iš Viešojo administravimo įstatymo
nuostatų. Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte
(1999 m. birželio 17 d. įstatymo Nr. VIII-1234 redakcija, galiojusi ginčijamų
aktų priėmimo metu) buvo nustatyta, kad viešojo administravimo subjektai
savo veikloje privalo vadovautis įstatymo viršenybės principu, reiškiančiu, jog
viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta šio įstatymo,
o veikla atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus; administraciniai
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aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti
pagrįsti įstatymais. Pažymėtina, jog priimant sprendimą dėl nuosavybės teisių
atkūrimo, turi būti vadovaujamasi jo priėmimo metu galiojančiais įstatymais
ir juos įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų nuostatomis (pvz., LVAT
2009 m. rugsėjo 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A146-976/2009;
LVAT 2007 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P6-184/2007;
LVAT 2004 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-438/2004).
Tai, kad, priėmus sprendimą dėl nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo, asmuo įgyja nuosavybės teisę į konkretų turtą,
o valstybė pareigą šį turtą perduoti, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, rodo šio baigiamojo nuosavybės
teisių atkūrimo etapo (sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo)
svarbą, dėl ko šio sprendimo priėmimas nėra tik formalus veiksmas. Taigi
priimant sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, be kita ko, privalu
išsamiai ir objektyviai patikrinti bei įvertinti visus dokumentus, nustatyti, ar
yra visos teisės aktuose numatytos sąlygos sprendimui priimti.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog atsakovo nurodomi
administraciniai aktai, inter alia žemės reformos žemėtvarkos projektas
(schema), yra tik vienas iš nuosavybės teisių į žemę atkūrimo procedūros
elementų, kuris pats savaime nesukuria asmenims nuosavybės teisės į
konkretų turtą. Kompetentinga institucija privalo atsisakyti priimti sprendimą
dėl nuosavybės teisių atkūrimo, jei tokio sprendimo priėmimas prieštarautų
aukščiausios teisinės galios teisės aktams. Šios išvados negali paneigti tai,
kad žemesni pagal savo teisinę galią teisės aktai (pvz., žemės reformos
žemėtvarkos projektas (schema) ar kiti nuosavybės teisių atkūrimo procese
priimti administraciniai aktai) tokio sprendimo priėmimo nedraudžia ar net
numato tokio sprendimo priėmimo galimybę. Todėl apelianto argumentai, kad
pareiškėjas, gindamas viešąjį interesą, neginčija žemės reformos žemėtvarkos
schemos ir kitų nuosavybės teisių atkūrimo procese priimtų administracinių
aktų, sprendžiant nagrinėjamą ginčą nėra reikšmingi, nes byloje nustatytas
skundžiamų administracinių aktų prieštaravimas įstatymams. Pastebėtina,
kad šia linkme praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (žr., LAT
2009 m. gruodžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis
prokuroras, ginantis viešąjį interesą, prieš Vilniaus apskrities viršininko
administraciją ir kt., Nr. 3K‑3‑559/2009).
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad tretieji suinteresuoti
asmenys savo nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu grindžia
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ir Konstitucijos normomis, laiduojančiomis nuosavybės teisių apsaugą
(Konstitucijos 23 str.). Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad
nagrinėjamu atveju yra sprendžiamas ginčas, ar tretieji suinteresuoti asmenys
nuosavybės teisę apskritai įgijo teisėtai, t. y. ar teisėtai jiems buvo atkurtos
ir perduotos nuosavybės teisės į ginčo objektus. Nustačius, kad nuosavybės
teisė buvo įgyta neteisėtai, asmens teisės į ginčo nuosavybės objektą negali
būti ginamos taip pat kaip ir teisėtai įgyta nuosavybė. Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad neteisėtai įgytas turtas netampa
jį įsigijusio asmens nuosavybe; taigi toks asmuo neįgyja nuosavybės teisių,
saugomų pagal Konstituciją (Konstitucinio Teismo 2000 m. liepos 5 d.
nutarimas). Kaip ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis
Teismas, ne teisės pagrindu teisė negali atsirasti (pvz., Konstitucinio Teismo
2008 m. spalio 30 d. nutarimas).
V.
Trečiasis suinteresuotas asmuo L. P. atsiliepime į apeliacinį skundą
nurodo, jog nagrinėjamu atveju nuosavybės teisės į žemę buvo atkurtos
vadovaujantis Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio, 5 straipsnio 6 dalies ir 12
straipsnio nuostatomis, kurios numato, kad mišku apaugusi žemė grąžinama
natūra. Jos teigimu, pareiškėjas ir pirmosios instancijos teismas nepagrįstai
vadovavosi Atkūrimo įstatymo 13 straipsnio nuostatomis.
Vertinant šiuos trečiojo suinteresuoto asmens argumentus, pirmiausia
pažymėtina, jog ginčijamų sprendimų priėmimo metu žemės sklypai, į kuriuos
buvo atkurtos nuosavybės teisės, buvo iš dalies apaugę mišku. Šią aplinkybę
akivaizdžiai patvirtina byloje esantys duomenys (I t., b. l. 10–22, 25–26 ir kt.).
Nuosavybės teisių į miškus atkūrimo tvarką nustato Atkūrimo įstatymo
6 straipsnis, kurio 1 dalis įtvirtina, jog nuosavybės teisės atkuriamos į
savininko turėtą mišką, bet ne į didesnį kaip 150 ha ploto, įskaitant kaimo
vietovėje esančią žemę. Lingvistinė ir sisteminė šios nuostatos analizė leidžia
daryti išvadą, jog Atkūrimo įstatymo 6 straipsnis visų pirma taikytinas tiems
atvejams, kai siekiama atkurti nuosavybės teises į iki nacionalizacijos turėtą
mišką. Šioje byloje nėra įtikinamų duomenų, kad iki nacionalizacijos ginčo
žemės sklypuose buvo miškas.
Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 6 dalis nustato, kad nuosavybės teisės į
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančią žemę, šio miesto savivaldybės
teritorijai priskirtą po 1995 m. birželio 1 d., atkuriamos Atkūrimo įstatymo 4
straipsnio nustatyta tvarka ją grąžinant natūra, o jei ši žemė pagal šio įstatymo
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12 straipsnį priskirta valstybės išperkamai žemei, už ją valstybė atlygina pagal
šio įstatymo 16 straipsnį. Šiuo atžvilgiu pažymėtina, jog byloje nėra ginčo, kad
teritorija, kurioje yra aptariami žemės sklypai, Vilniaus miestui buvo priskirta
1996 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto, Vilniaus ir
Trakų rajono savivaldybių teritorijų administracinių ribų pakeitimo įstatymu.
Vadovaujantis Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio, reglamentuojančio
nuosavybės teisių į kaimo vietovėje esančią žemę atkūrimo sąlygas ir tvarką,
2 dalimi, žemė grąžinama natūra turėtoje vietoje piliečiui arba piliečiams
bendrosios nuosavybės teise, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį
priskirtą valstybės išperkamai žemei, ir žemę, kurios šio straipsnio 10
dalyje nurodytu atveju susigrąžinti turėtoje vietoje piliečiai nepageidauja.
Pažymėtina, jog paminėtose Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 6 dalies ir 4
straipsnio nuostatose nėra nuorodos į Atkūrimo įstatymo 13 straipsnį, bet
minimas Atkūrimo įstatymo 12 straipsnis, kuris nenumato, jog turi būti
išperkami valstybinės reikšmės miškai. Be to, kaip teisingai pastebi trečiasis
suinteresuotas asmuo L. P., įstatymų leidėjas Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio
10 dalyje nustatė, jog žemė, apsodinta ir apaugusi mišku, grąžinama natūra.
Tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, šios nuostatos nesudaro
pagrindo naikinti skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo.
Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas prokuroro, ginančio
viešąjį interesą, pareiškimą, vadovavosi Atkūrimo įstatymo 13 straipsniu.
Nuosavybės teisių atkūrimo įstatymo 13 straipsnis (redakcija, galiojusi
ginčijamų administracinių aktų priėmimo metu), nustatė, kad miškai <...>
iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkami valstybės ir už
juos valstybė atlygina pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu jie patenka į
šios nuostatos 1–7 punktuose pateikiamą miškų sąrašą, inter alia, jei jie yra
priskirti valstybinės reikšmės miškams (1 p.).
Kaip matyti iš paminėtos teisės normos konstrukcijos, ji yra imperatyvi
ir aiškiai nustato, kad tam tikras sąlygas atitinkantys miškai yra išperkami.
Šioje nuostatoje yra vartojama bendrinė sąvoka „miškas“, kurios definicijos
Atkūrimo įstatymas atskirai nepateikia ir jos konkrečiai nesusieja su iki
nacionalizacijos ir jos metu buvusiu ar sprendimo dėl nuosavybės teisių
atkūrimo priėmimo metu esamu mišku atitinkamame žemės sklype. Šios
aplinkybės leidžia teigti, jog Atkūrimo įstatymo 13 straipsnio taikymo sritis
apima ir tą mišką, kuris šio įstatymo 4 straipsnyje yra įvardijamas kaip „žemė,
apaugusi mišku“. Išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, taikant Atkūrimo
įstatymo 13 straipsnį turi būti vadovaujamasi bendruoju miško apibrėžimu,
esančiu Miškų įstatyme, ir būtent jo pagrindu sprendžiama, ar tam tikra
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teritorija yra valstybės išperkamas miškas. Todėl Atkūrimo įstatymo 13
straipsnio nuostatos laikytinos specialiosiomis, kurios taikytinos visiems
atvejams, kai teritorija, į kurią numatoma atkurti nuosavybės teises, atitinka
miško sąvoką pagal Miškų įstatymą. Kitaip tariant, nėra teisiškai reikšminga,
ar sklype, į kurį atkuriamos nuosavybės teisės, miškas (kaip jis suprantamas
pagal Miškų įstatymą) buvo dar iki nacionalizacijos ar susiformavo jau po jos.
Jei sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo metu tam tikra teritorija
yra miškas (kaip jis suprantamas pagal Miškų įstatymą) ir tenkinama bent
viena iš Atkūrimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, šis
straipsnis privalo būti taikomas ir miškas išperkamas, nepriklausomai nuo to,
ar nuosavybė atkuriama pagal Atkūrimo įstatymo 4, 5 ar 6 straipsnius.
Išvadą, kad Atkūrimo įstatymo 13 straipsnio nuostatos laikytinos
specialiosiomis ir taikytinos visais atvejais, kai nuosavybės teisės atkuriamos
į turtą, kuris sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo metu
yra miškas Miškų įstatymo prasme, iš esmės pagrindžia ir Konstitucijos bei
Miškų įstatymo nuostatų analizė.
Nuo 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojusios Miškų įstatymo
(2001 m. balandžio 10 d. įstatymas Nr. IX-240) redakcijos 4 straipsnio 4
dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso
valstybinės reikšmės miškai. Šioje nuostatoje taip pat nustatyta, jog valstybinės
reikšmės miškai – tai, be kita ko, miestų miškai (2 p.) bei kiti miškai,
Vyriausybės sprendimu priskirti valstybinės reikšmės miškams. Analogiškos
nuostatos galiojo tiek ginčo sprendimų priėmimo metu, tiek šiuo metu.
Aiškindamas šias nuostatas, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
yra pažymėjęs, kad nepaisant to, ar Vyriausybė tam tikrus miestų miškus
formaliai yra priskyrusi valstybinės reikšmės miškams, ar ne, miestų miškai
pagal Miškų įstatymą yra valstybinės reikšmės miškai (Konstitucinio Teismo
2007 m. rugsėjo 6 d. nutarimas).
Kadangi ginčijamų sprendimų priėmimo metu aptariami žemės sklypai
buvo priskirti Vilniaus miesto savivaldybei, konstatuotina, jog tretiesiems
suinteresuotiems asmenims nuosavybės teisės natūra buvo atkurtos į
valstybinės reikšmės mišką Miškų įstatymo prasme. Juolab kad nėra ginčo dėl
to, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimu
Nr. 2013 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d.
nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ ginčo
miškai taip pat buvo įtraukti į valstybinės reikšmės miškų plotus.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo sprendimuose ne kartą
yra konstatavęs, jog Konstitucijos 47 straipsnio 1 dalyje nurodyti objektai,
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inter alia valstybinės reikšmės miškai, nuosavybės teise gali priklausyti tik
valstybei, išskyrus iš pačios Konstitucijos kylančias išimtis. Valstybė (jos
institucijos, pareigūnai) negali priimti jokių sprendimų, kuriais remiantis
minėti objektai iš valstybės nuosavybės pereitų kitų subjektų nuosavybėn,
išskyrus tuos atvejus, kai pati Konstitucija tai leidžia. Įstatymuose gali būti
nustatyta, kad nuosavybės objektai asmenims, turintiems teisę atkurti
nuosavybės teises, natūra nėra grąžinami, o yra valstybės išperkami. Ne
Lietuvos valstybė neteisėtai nacionalizavo ar kitais neteisėtais būdais
nusavino savininkų turtą. Taigi siekiant bent iš dalies atkurti teisingumą –
atkurti pažeistas nuosavybės teises, buvo pasirinkta ne restitutio in integrum,
bet ribota restitucija. Nuosavybės teisių atkūrimo procese turi būti siekiama
pusiausvyros tarp asmenų, kuriems atkuriamos nuosavybės teisės, ir visos
visuomenės interesų (Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutarimas).
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog ginčijamais sprendimais,
nesant jokio konstitucinio pagrindo, nuosavybės teisės natūra buvo atkurtos į
miškus, kurie, vadovaujantis Konstitucijos 47 straipsnio 1 dalimi, buvo ir yra
išimtinė valstybės nuosavybė. Todėl priešingas Atkūrimo įstatymo nuostatų
aiškinimas, teigiant, kad nagrinėjamas miškas gali būti perleidžiamas
privačion nuosavybėn taikant Atkūrimo įstatymo 12 straipsnį ir netaikant 13
straipsnio, nepaisant to, kad ginčo miškai yra išimtinė valstybės nuosavybė,
reikštų, kad yra nepaisoma ir nukrypstama nuo Konstitucijos 47 straipsnio 1
dalies ir paminėtos konstitucinės jurisprudencijos.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino įrodymus,
teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir
pagrįstą sprendimą, kurį naikinti nėra pagrindo.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė
teisėjų kolegija
nutaria:
Apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 13 d.
sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.7.2. Dėl piniginės kompensacijos už natūra negrąžintiną turtą
apskaičiavimui taikytinų rinkos kainų
Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą
dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų
ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatyme, įstatymas kompensacijos už valstybės išperkamą turtą
mokėjimą sieja su sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimu, todėl
sprendžiant ginčą dėl to, kurių metų nekilnojamojo turto rinkos kainos turi būti
taikomos apskaičiuojant valstybės išperkamo turto vertę ir atitinkamai piniginės
kompensacijos už natūra negrąžintiną turtą dydį, svarbu nustatyti, kada
konkrečiai kompetentinga viešojo administravimo institucija prisiėmė pareigą
atkurti nuosavybės teises ir mokėti kompensaciją už natūra negrąžintiną
nekilnojamąjį turtą, koks tokio įsipareigojimo turinys bei kada nuosavybės teisių
atkūrimo subjektas atitinkamai įgijo teisėtą lūkestį gauti atitinkamo dydžio
piniginę kompensaciją bei į kokio dydžio piniginę kompensaciją jis įgijo tokį
teisėtą lūkestį.
Administracinė byla Nr. A525-1539/2010
Procesinio sprendimo kategorija 11.8; 11.12

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. vasario 17 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Laimės
Baltrūnaitės, Romano Klišausko, Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas)
ir Virgilijaus Valančiaus,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Antanui Morkūnui,
atsakovo atstovui advokatui Pauliui Čerkai,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos apeliacinį
skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 23 d.
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sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. K., J. E. K.
skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, trečiajam
suinteresuotam asmeniui valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui dėl
įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjos A. K. ir J. E. K. skundu (t. I, b. l. 5–6), kurį patikslino (t. I,
b. l. 123), kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamos
panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir
Administracija) direktoriaus 2008 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. A-1484
(toliau – ir Įsakymas) 1 punktą; panaikinti VĮ Registrų centro Kauno filialo
2008 m. balandžio 4 d. turto vertės nustatymo pažymą Nr. L08-270 dėl E.
Ž. išmokėtinos kompensacijos dydžio paskaičiavimo 1996 metų rinkos
kainomis (225 191,29 Lt) (toliau – ir Pažyma); įpareigoti Administraciją
priimti administracinį aktą (įsakymą) išmokėti 1 094 191,30 Lt kompensaciją
(po 547 095,65 Lt kiekvienai pareiškėjai) 2008 metų rinkos kaina už valstybės
išperkamą gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), Kaune, dalį.
Nurodė, kad Kauno miesto valdyba 1996 m. spalio 22 d. sprendimu
Nr. 1059 nusprendė už jų motinai E. Ž. priklausančio, bet natūra negrąžinamo
21/100 dalį gyvenamojo namo (1 aukštą), esančio (duomenys neskelbtini),
Kaune, išmokėti 79 808,71 Lt dalinę piniginę kompensaciją. Likusią
piniginės kompensacijos dalį nuspręsta išmokėti vėliau, kai bus apskaičiuota
negrąžintinos namo dalies rinkos vertė. Administracijos direktorius Įsakymo
1 punktu pakeitė ankstesnius Kauno miesto valdybos sprendimus, įskaitant
ir 1996 m. spalio 22 d. sprendimą Nr. 1059, ir nusprendė išmokėti E. Ž.
įpėdiniams likusią piniginės kompensacijos, apskaičiuotos 1996 metų rinkos
kainomis, dalį – 225 191,29 Lt. Pabrėžė, jog Įsakymas neteisėtas ir nepagrįstas,
kadangi turto vertė turėjo būti nustatyta remiantis Lietuvos Respublikos
turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo normomis. Įsakymo dalis,
numatanti 2008 metais kompensavimą už valstybės išperkamą nekilnojamąjį
turtą 1996 metų kainomis, neatitinka teisingo kompensavimo principo,
įtvirtinto Lietuvos Respublikos nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatyme (toliau – ir Atkūrimo įstatymas). UAB ,,Robinta“,
nepriklausomas turto vertintojas, 2008 metų balandžio mėnesį nustatė ginčo
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namo dalies rinkos vertę – 1 174 000 Lt. Dalis kompensacijos – 79 808,71
Lt joms jau išmokėta, todėl likusi neišmokėta kompensacijos dalis – 1 094
191,30 Lt (po 547 095,65 Lt kiekvienai pareiškėjai). Pažymos išvada nėra
visiškai savarankiška išvada, nes priimta vykdant atsakovo pavedimą įvertinti
turtą. Šia išvada ginčo statinio dalies rinkos kaina nustatyta 1996 metų rinkos
kainomis, todėl ji taip pat neatitinka teisingo kompensavimo principo ir yra
neteisėta bei naikintina.
Atsakovas Administracija atsiliepimais į skundą (t. I, b. l. 25–29 ir 132–
136) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Nurodė, kad dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 21/100 dalį (1 aukštą)
gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), Kaune, į Kauno miesto
savivaldybę kreipėsi E. Ž. Kauno miesto valdybos 1992 m. rugpjūčio 25 d.
potvarkio Nr. 810-V 1.16 punktu E. Ž. atstatytos nuosavybės teisės į 21/100
dalį gyvenamojo namo. Kauno miesto valdybos 1996 m. spalio 22 d.
sprendimu Nr. 1059 nuspręsta turto negrąžinti natūra, bet išmokėti
dalinę piniginę kompensaciją – 79 808,71 Lt pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1995 m. kovo 8 d. nutarimu Nr. 336 patvirtintą Piniginės
kompensacijos už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus (arba jų
dalis) mokėjimo tvarką. Atsakovas tokiu sprendimu taip pat prisiėmė
įsipareigojimą likusią piniginės kompensacijos dalį išmokėti tuomet, kai bus
perskaičiuota negrąžintino turto vertė rinkos kaina. Pažymėjo, kad tokia
aplinkybė nereiškia įsipareigojimo nustatyti turto rinkos vertę ir išmokėti
likusią dalį piniginės kompensacijos pagal kitokias, nei 1996 metų sprendimo
atkurti nuosavybės teises priėmimo laikotarpiu buvusias rinkos kainas.
Kauno miesto valdybos 1996 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 1059 patvirtintas
įkainojimo aktas ir nurodyta visa natūra negrąžinamo bei valstybės
išperkamo turto vertė – 79 808,71 Lt, apskaičiuota pagal tuomet galiojusią
turto vertės nustatymo tvarką. E. Ž. raštu patvirtino savo sutikimą gauti
dalinę kompensaciją ir kartu sutiko su jos dydžiu, o dalinė kompensacija E.
Ž. išmokėta 1996 metų lapkričio mėnesį. Vykdydama Kauno miesto valdybos
1996 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. 1059 „Dėl įkainojimo akto patvirtinimo
ir miesto Valdybos 1992-08-25 potvarkio Nr. 810-V 1.16 punkto papildymo“
papildomai prisiimtus įsipareigojimus, Administracija 2006 m. lapkričio 27 d.
raštu Nr. 10-2-3837 pateikė VĮ Registrų centro Kauno filialui užsakymą
apskaičiuoti gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), Kaune,
21/100 dalies rinkos vertę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. 244 patvirtinta Turto vertinimo metodika
(toliau – ir Turto vertinimo metodika). Registrų centro Kauno filialas
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2008 m. balandžio 10 d. pateikė Pažymą, kuria nustatė 21/00 pastato dalies
rinkos vertę 1996 metų rinkos kainomis – 305 000 Lt. Išvadoje dėl likusios
išmokėti kompensacijos dalies nustatė, kad likusi išmokėti kompensacijos
suma 1996 metų kainomis yra 225 191,29 Lt. Kadangi VĮ Registrų centro
Kauno filialo turto vertintojų 2008 m. balandžio 4 d. vertinimo ataskaita
Nr. L08-270 atitiko įstatymų keliamus reikalavimus, nebuvo nuginčyta
įstatymų nustatyta tvarka, atsakovas 2008 m. balandžio 28 d., remdamasis
Pažyma, priėmė Įsakymą, kurio 1 punktu nutarta išmokėti E. Ž. (jos
įpėdiniams) likusią kompensacijos, apskaičiuotos 1996 metų rinkos
kainomis, dalį – 225 191,29 Lt. Administracija pareiškėjoms yra skolinga
ne natūra negrąžinamą turtą, kurio vertė rinkoje nuo 1996 metų kito
didėjimo kryptimi, bet likusią 1996 metais neišmokėtą kompensacijos
dalį pinigais, atsižvelgiant į infliaciją. Lietuvos Respublikos kompensacijų
už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo
terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo
(toliau – ir Kompensacijų įstatymas) nuostatos numato, kad išmokamos
savininkams kompensacijos už negrąžinamą natūra nekilnojamojo turto
vertę, indeksuojamos atsižvelgiant į praėjusių metų infliaciją, o ne į
nekilnojamojo turto rinkos vertės pokyčius. Teigė, jog negali pažeisti teisės
normų reikalavimų, išmokėdamas pareiškėjoms dalinę kompensaciją pagal
dabartinę rinkos vertę, nes nėra nustatytos atskiros dalinių kompensacijų
apskaičiavimo tvarkos, be to, toks kompensacijos dalies išmokėjimas pažeistų
kitų savininkų, kuriems kompensacijos už natūra negrąžinamą nekilnojamąjį
turtą yra išmokėtos ir mokamos šiuo metu, interesų lygiateisiškumą.
Prašomos priteisti kompensacijos sumos apskaičiavimas yra nesąžiningas
ir neteisingas, prieštaraujantis nustatytai metodikai ir neparemtas jokia kita
skaičiavimo metodika. Pabrėžė, jog nepraleido įstatymais nustatyto termino
sumokėti kompensaciją pareiškėjoms, kadangi bylos nagrinėjimo metu
teisės aktuose nustatytas galutinis terminas kompensacijoms išmokėti yra
2011 m. sausio 1 d.
Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Kauno filialas
atsiliepimu į skundą (t. I, b. l. 128–129) prašė pareiškėjų skundo dalį, kuria
prašoma panaikinti VĮ Registrų centro Kauno filialo turto vertintojų
2008 m. balandžio 4 d. turto vertinimo ataskaitą ir pažymą Nr. L08-270,
atmesti, kitą skundo dalį spręsti teismo nuožiūra.
Nurodė, kad Administracijos Nuosavybės teisių atkūrimo skyrius
2006 m. lapkričio 27 d. raštu Nr. 10-2-3837 prašė įvertinti gyvenamojo
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namo, esančio (duomenys neskelbtini), Kaune, pirmojo aukšto 0,21 dalį,
nurodant, kad dalis kompensacijos jau išmokėta, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 8 d. nutarimu Nr. 336. Taip pat buvo
pateikti atsakovo sprendimai dėl dalinės kompensacijos išmokėjimo. Turto
vertintojas, vykdydamas Administracijos užsakymą, vertinamo objekto vertę
dalinės kompensacijos išmokėjimui paskaičiavo 1996 metų rinkos verte.
Pareiškėjoms teisines pasekmes sukėlė ne turto vertės nustatymo Pažyma,
o atsakovo priimtas administracinis aktas – Įsakymas, o Pažyma yra tik
neatskiriama skundžiamo Įsakymo dalis. Pabrėžė, jog turto įvertinimas
atliktas tiksliai vadovaujantis atsakovo užsakymo sąlygomis, todėl Pažyma
yra teisėta ir naikinti ją nėra pagrindo.
II.
Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 23 d.
sprendimu (t. I, b. l. 189–195) skundą patenkino iš dalies – administracinę
bylą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Pažymą nutraukė; panaikino Įsakymo
1 punktą; įpareigojo Administraciją priimti administracinį aktą (įsakymą) dėl
piniginės kompensacijos išmokėjimo rinkos kaina E. Ž. (jos įpėdiniams) už
21/100 dalį (pirmą aukštą) natūra negrąžinamo gyvenamojo namo, esančio
(duomenys neskelbtini), Kaune; likusią pareiškėjų skundo dalį atmetė kaip
nepagrįstą.
Nustatė, kad Kauno miesto valdyba 1992 m. rugpjūčio 25 d. potvarkiu
Nr. 810-V, 1993 m. vasario 2 d. potvarkiu Nr. 124-V, 1993 m. gegužės 25 d.
potvarkiu Nr. 602-V, 1996 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 1059 „Dėl
įkainojimo akto patvirtinimo ir miesto Valdybos 1992-08-25 potvarkio
Nr. 810-V 1.16 punkto papildymo“, remdamasi Kauno miesto apylinkės
teismo 1996 m. rugsėjo 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5855/1996
duomenimis, atkūrė nuosavybes teises pareiškėjų motinai E. Ž. į dalį
gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), Kaune, taip pat patvirtino
šio gyvenamojo namo įkainojimo aktą bei nusprendė 0,21 idealiosios dalies
(pirmojo aukšto) negrąžinti natūra, o išmokėti 79 808,71 Lt dalinę piniginę
kompensaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 8 d. nutarimo
Nr. 336 nustatyta tvarka. Likusią piniginės kompensacijos dalį buvo nuspręsta
išmokėti, kai bus apskaičiuota gyvenamojo namo dalies rinkos kaina,
remiantis 1996 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 8
straipsnio papildymu. Dalinė piniginė kompensacija už valstybės išperkamą
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pastato 21/100 dalį apskaičiuota, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1995 m. kovo 8 d. nutarimo Nr. 336 „Dėl Piniginės kompensacijos
už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus (arba jų dalis) mokėjimo
tvarkos patvirtinimo“ nuostatomis. Dalinė kompensacija (79 808,71 Lt) E.
Ž. išmokėta 1996 m. lapkričio 14 d. mokėjimo pavedimu Nr. 45. Vykdydama
Kauno miesto valdybos 1996 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 1059 prisiimtus
įsipareigojimus, Administracija 2006 m. lapkričio 27 d. raštu Nr. 10-2-3837
pateikė VĮ Registrų centro Kauno filialui užsakymą apskaičiuoti gyvenamojo,
esančio (duomenys neskelbtini), Kaune, 21/100 dalies rinkos vertę 1996 metų
rinkos kainomis, vadovaujantis Turto vertinimo metodika, ir nustatyti
skirtumą tarp paskaičiuotos ir jau anksčiau išmokėtos dalinės kompensacijos.
VĮ Registrų centro Kauno filialas 2008 m. balandžio 10 d. atsakovui pateikė
nurodyto turto įvertinimo ataskaitą ir jos pagrindu surašytą Pažymą bei
jos priedus, kuriuose nurodyta, kad gyvenamojo namo, esančio (duomenys
neskelbtini), Kaune, 21/100 dalies rinkos vertė kompensacijai išmokėti
1996 metų rinkos kainomis yra 305 000 Lt. Išvadoje dėl likusios išmokėti
kompensacijos dalies nurodyta, kad likusi išmokėti kompensacijos suma
1996 metų kainomis yra 225 191,29 Lt. Administracijos direktoriaus Įsakymo
1 punktu nutarta išmokėti E. Ž. (jos įpėdiniams) likusią kompensacijos,
apskaičiuotos 1996 metų kainomis, dalį – 225 191,29 Lt Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais. Nurodė, jog byloje esančios VĮ
Registrų centras Kauno filialo turto vertės nustatymo pažymos Nr. 06-06-P2
duomenys patvirtina, kad 21/100 dalies namo rinkos vertė 2006 metais buvo
714 952,80 Lt, ir ši suma kaip kompensacija buvo siūloma pareiškėjoms, o
pareiškėjų užsakymu UAB ,,Robinta“ turto vertintojai nustatė, kad tos pačios
pastato dalies rinkos vertė 2008 m. balandžio 17 d. – 1 174 000 Lt.
Vadovaudamasis Atkūrimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, 16
straipsnio 2, 3 ir 10 dalimis, Kompensacijų įstatymo 2 straipsniu, Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimais (1994 m. gegužės 27 d.,
1998 m. birželio 18 d., 2001 m. balandžio 2 d., 2005 m. rugpjūčio 23 d.,
2007 m. liepos 5 d. ir kt.), pažymėjo, jog teisingas atlyginimas už išperkamą
nekilnojamąjį turtą visų pirma reiškia atlyginimą, atitinkantį realią turto,
kuris negrąžinamas, vertę. Nurodė, jog pagal Kompensacijų įstatymo 5
straipsnį, atlyginant už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus mokamų
pinigų suma apskaičiuojama pagal išperkamo turto rinkos vertę, nustatytą
pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, tačiau pareiškėjoms
(jų motinai E. Ž.) negrąžintino turto dalies rinkos vertė nustatyta iš esmės
nesilaikant šio įstatymo reikalavimų. Nurodė, jog vadovaujantis Kauno
328

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

miesto valdybos 1996 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. 1059 priėmimo metu
galiojusiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 8 d. nutarimo
Nr. 336 nuostatomis (neteko galios 1998 m. gruodžio 25 d.), apskaičiuota
negrąžintino turto 21/100 dalies (1 aukšto) vertė – 132,69 Lt. Apskaičiuota
vertė indeksuota (padidinta) pagal bendrąjį statybos kainų indeksą ir
įkainojimo metu galiojantį vartojimo kainų indeksą bei pritaikius pastatų
(statinių) vertės vidutinį rinkos pataisos koeficientą. Galutinė viso turto
įkainojimo vertė buvo nustatyta 79 808,71 Lt. Atlyginimo už valstybės
išperkamus gyvenamuosius namus apskaičiavimo metodiką Lietuvos
Respublikos Vyriausybė patvirtino tik 1998 m. gruodžio 21 d. Atsižvelgė
į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 21 d. nutarimo
Nr. 1455 „Dėl valstybės išperkamo iš savininkų turto bei savininkams
sugrąžintų gyvenamųjų namų, jų dalių, butų, kuriuose gyvena nuomininkai,
vertės nustatymo“ 1.2 ir 2.1 punktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1998 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1456 „Dėl atlyginimo pinigais
piliečiams už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus, jų dalis, butus
tvarkos patvirtinimo“ (toliau – ir Nutarimas Nr. 1456) 2.3 bei 2.4 punktus ir
nurodė, jog byloje esantys objektyvūs ir neginčijami įrodymai patvirtina, kad
pareiškėjoms iki 1998 m. gruodžio 24 d. nebuvo išmokėtas visas atlyginimas
(kompensacija) už valstybės išperkamo gyvenamojo namo 21/100 dalį. Todėl,
atsižvelgiant į nurodytas teisės aktų nuostatas ir į tai, kad pareiškėjoms dar
neišmokėtas visas atlyginimas pinigais už valstybės išperkamą gyvenamojo
namo dalį, bei remiantis teisingumo, protingumo, teisėtų lūkesčių
principais, pareiškėjoms negrąžintino turto vertė (ir atitinkamai likusi
neišmokėta kompensacijos dalis) turėjo būti perskaičiuota ne 1996 metų
rinkos kainomis, o Įsakymo priėmimo metu buvusiomis (2008 metų)
rinkos kainomis. Konstatavo, jog šiuo atveju buvo pažeistas ir konstitucinis
teisingo atlyginimo principas, nes pareiškėjoms už išlikusį nekilnojamąjį
turtą kompensacija buvo paskaičiuota pažeidžiant Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą teisingo atlyginimo principą.
Nekilnojamojo turto, į kurį savininkams atkurtos nuosavybės teisės, tačiau
kuris negrąžinamas natūra ir už kurį valstybė jiems kompensuoja pinigais,
vertės nustatymo laiko atžvilgiu teisės aktai ypač detaliai nereglamentuoja.
Įstatymų leidėjas panašioje teisinėje situacijoje, siekdamas užtikrinti piliečių
lygiateisiškumo principą, nuomininkų ir savininkų interesų pusiausvyrą bei
įgyvendindamas teisingo atlyginimo principą, nustatė turto įvertinimo, kurio
pagrindu paskaičiuojamas valstybės garantijos dydis, terminą. Savininkams
grąžintinuose gyvenamuosiuose namuose gyvenantiems nuomininkams
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valstybės garantijos dydis paskaičiuojamas ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius
iki garantinio dokumento išdavimo dienos (Kompensacijų įstatymo 9 str.,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 793
nuostatos). Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktika (bylos Nr. A248-660/2008, A756-180/2008, A10-1075/2006, A2-597/2005),
pabrėžė, jog dėl pareiškėjoms išmokėtinos likusios kompensacijos dalies
teisingo dydžio nustatymo nekilnojamojo turto rinkos vertė laiko atžvilgiu
turi būti nustatyta taip, kad ji būtų maksimaliai artima sprendimo (įsakymo)
dėl kompensacijos mokėjimo bei jos dydžio nustatymo priėmimo momentui.
Padarė išvadą, kad Įsakymo 1 punktas, nustatantis kompensacijos dydį
1996 metų rinkos kainomis, yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikintinas.
Taip pat pažymėjo, kad ir atsakovo prieštaringi bei nenuoseklūs veiksmai
pareiškėjoms davė pagrindą reikalauti teisingo, atitinkančio rinkos vertę
atlyginimo už joms negrąžinamą turtą. Nurodė, jog 2006 m. gegužės 24 d.
atsakovas trečiajam suinteresuotam asmeniui pateikė pavedimą Nr. 600-2181 dėl 21/100 dalies namo vertės nustatymo 2006 metų rinkos kainomis.
VĮ Registrų centro Kauno filialo turto vertintojai nustatė, kad 2006 metų
rinkos kainomis neišmokėtos kompensacijos dalis sudaro 714 952,80 Lt,
o 2008 m. vasario 20 d. minėto dydžio kompensaciją atsakovas pasiūlė
pareiškėjoms. Pareiškėjos sutiko su atsakovo nurodytos kompensacijos
dydžiu, tačiau 2008 m. balandžio 28 d. atsakovas pareiškėjoms pasiūlė tris
kartus mažesnę kompensaciją.
Konstatavo, kad skundo reikalavimas įpareigoti Administraciją priimti
įsakymą, kuriuo už 21/100 dalį (pirmą aukštą) gyvenamojo namo, esančio
(duomenys neskelbtini), Kaune, pareiškėjoms išmokėtų kompensaciją 2008
metų rinkos kainomis po 547 095,65 Lt Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka, tenkintinas iš dalies, įpareigojant atsakovą tuo klausimu
tik priimti administracinį aktą (įsakymą), kadangi viešojo administravimo
funkcijų įgyvendinimas, kompensacijos dydžio bei mokėjimo tvarkos
nustatymas nepriskirtas administracinių teismų kompetencijai (Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 str.,
2 d., 88 str.). Nors Nutarimo Nr. 1456 2.5 punktas numato, kad ginčai dėl
turto įvertinimo sprendžiami teismine tvarka, tačiau šiuo atveju pareiškėjos
nesutinka su atsakovo atliktu įvertinimu ne dėl vertinimo metodų
pasirinkimo, vertinamo turto apimties, konkretaus vertintojo pasirinkimo,
bet dėl to, jog vertinant pasirinktos ne to laikotarpio kainos. Atsakovas
turi realias galimybes 21/100 dalį gyvenamojo įvertinti prieš pat priimant
administracinį aktą dėl likusios dalies kompensacijos dydžio nustatymo
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bei išmokėjimo. Todėl detaliau nevertino 2006 m. birželio 5 d. turto vertės
nustatymo pažymos Nr. 06-06-P2 ir pareiškėjų pateiktos UAB ,,Robinta“
turto vertės nustatymo ataskaitos.
Nurodė, kad VĮ Registrų centro Kauno filialas ginčo pastatų
turto vertinimą atliko remdamasis sutartiniais santykiais su atsakovu
Administracija. VĮ Registrų centro Kauno filialo Pažyma yra ginčijamo
Įsakymo neatskiriama dalis. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjoms teisines
pasekmes sukėlė ne Pažyma, o Įsakymas, kuris priimtas remiantis Pažyma.
Konstatavo, jog nustačius, kad Pažyma yra neatskiriama Administracijos
priimto administracinio akto dalis, administracinės bylos dalis dėl Pažymos
išvados, kuria numatyta išmokėti pareiškėjoms likusią kompensaciją 1996
metų rinkos kainomis panaikinimo, nutrauktina ABTĮ 101 straipsnio 1
punkto pagrindu.
III.
Atsakovas Administracija pateikė apeliacinį skundą (t. II, b. l.
2–9), kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo
2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo dalį, kuria patenkintas pareiškėjų skundas,
panaikinant Įsakymo 1 punktą ir įpareigojant atsakovą priimti naują
įsakymą naujai įvertinus natūra negrąžinto turto rinkos kainą, ir priimti
naują sprendimą – šią pareiškėjų skundo dalį atmesti. Apeliacinis skundas iš
dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į skundą
pirmosios instancijos teisme, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai
apeliacinio skundo argumentai:
1. Nurodo, jog nuosavybė į natūra negrąžintą turtą pareiškėjoms
buvo atstatyta Kauno miesto valdybos 1996 m. spalio 22 d. sprendimu
Nr.1059 (toliau – ir 1996 metų sprendimas), todėl nuo to momento
valstybė pareiškėjoms yra skolinga tik piniginę kompensaciją, kuri mokama
išsimokėtinai. Kompensacijos dydis rinkos kainomis nustatomas nuosavybės
atstatymo dienai, o ne perskaičiuojamas įvertinus rinkos pokyčius kiekvieną
kartą, kai mokama dalis kompensacijos. Nei viename teisės akte nenumatytas
kompensacijos perskaičiavimas dėl rinkos kainų pasikeitimo. Pagal
Kompensacijų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punktą nustatytas piniginės
kompensacijos išmokėjimo terminas iki 2011 m. sausio 1 d., todėl atsakovas
nustatytų terminų nepraleido. Kompensavimas dėl išsimokėjimo termino už
natūra negrąžintą turtą paremtas indeksavimu, kai išmokama kompensacijos
suma yra indeksuojama, atsižvelgiant į praėjusių metų infliaciją.
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Kompensacijos indeksavimas pagal infliaciją atitinka valstybės pasirinktą
ir teisės aktais nustatytą ribotos restitucijos taikymą ir teisingą atlyginimą.
Išsimokėjimas reiškia sprendimo priėmimo metu buvusios turto vertės
kompensavimą pinigais per nustatytą terminą, o ne turto vertės sumokėjimą
pagal vertę, esančią prievolės įvykdymo metu. Pareiškėjoms už ne iš karto
išmokamą kompensaciją yra kompensuojama, atliekant įstatymo nustatytą
indeksavimą pagal infliaciją, bet ne naujai nustatant natūra negrąžinamo
turto rinkos kainą kompensacijos dalies išmokėjimo momentu. Likusios
pareiškėjoms neišmokėtos kompensacijos dalies nebuvo galima išmokėti tol,
kol nebuvo nustatyta rinkos kaina ir nebuvo patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka.
2. Nurodo, jog 2008 metais nustačius natūra negrąžinto turto
kainą 1996 metų kainomis, paaiškėjo, kad 1996 metais išmokėta dalinė
kompensacijos dalis sudaro 26 % visos natūra negrąžintos turto rinkos
kainos. Už 26 % natūra negrąžinto turto su pareiškėjomis atsiskaityta
visiškai ir pilna apimtimi pagal rinkos kainą, todėl nei pareiškėjų, nei
teismo sprendime nurodomi argumentai neturėtų jokio teisinio pagrindo
reikalaujant natūra negrąžinto turto rinkos kainos perskaičiavimo.
Pareiškėjos neginčija rinkos kainos dydžio, nustatyto 1996 metų kainomis,
t. y. pripažįsta, kad dalis rinkos kainos joms jau kompensuota. Nagrinėjamu
atveju ginčo objektas yra likusi kompensacijos dalis, kuri paskaičiuota,
nes nustatyta rinkos kaina, kuri nebuvo nustatyta 1996 metų sprendimo
priėmimo metu. Tokia kompensacijos dalis bus išmokėta mokėjimo metu
taikant indeksavimą pagal infliaciją, ir tai bus tinkama (nes taip nustatyta šia
sritį reguliuojančiuose teisės aktuose) kompensacija už valstybės ilgą laiką
neišmokėtą kompensacijos dalį.
3. Teigia, kad vykdant teismo sprendimą, pareiškėjos nepagrįstai
praturtėtų, nes rinkos kainą už tą patį turtą gautų kelis kartus. Pirmą kartą
jos dalį rinkos kainos gavo 1996 metais, antrą kartą rinkos kainą nori gauti
išmokant paskutinę kompensacijos dalį. Be to, atsakovas privalėtų išmokamą
kainą dar ir indeksuoti, o tai būtų papildomas pareiškėjų nepagrįsto ir
neteisėto praturtėjimo šaltinis.
4. Pirmosios instancijos teismo sprendime nepagrįstai plečiamai
aiškinama įstatymų leidėjo valia, be to, sprendime visiškai nepasisakyta
dėl atsakovo pateiktų išsamių argumentų, aiškinant ir taikant teisės aktus
ginčijamu klausimu.
5. Remiantis
Lietuvos
Respublikos
Konstitucinio
Teismo
2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu, Lietuvoje vykdoma ribota restitucija, t. y.
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ne visiems asmenims ir ne visa žala yra atlyginama, atlyginama tik ta žala,
kuri atitinka teisės aktuose nustatytus kriterijus ir sąlygas.
6. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad buvo pažeistas
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas teisingo
atlyginimo principas. Pats Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
konstatavo įstatymo leidėjo neabejotiną ir neginčytiną diskreciją nustatyti
konkrečias nuosavybės teisių atstatymo sąlygas ir tvarką, jokie teisingumo
ir teisėtų lūkesčių principai negali būti pažeisti, nebent tik tiek, kiek būtų
neįvykdyti konkretūs teisės aktuose nustatyti įsipareigojimai. Be to, pirmosios
instancijos teismo nurodyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
nutarimai patvirtina būtent atsakovo poziciją.
7. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog ginčo
situacijai pagal analogiją gali būti taikomi teisės aktai, reglamentuojantys
panašias teisines situacijas. Tik įstatymų leidėjas turi diskreciją įstatymu
nustatyti nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo būdus,
sąlygas ir tvarką bei turi teisę nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris būtų
mažiau palankus asmenims, turintiems teisę gauti pinigines kompensacijas,
t. y. kiekvienai subjektų grupei įstatymų leidėjas nustato skirtingas sąlygas
ir tai yra išskirtinė jo teisė. Be to, teisės analogija taikoma tik tada, kai
ginčo dalyko nereglamentuoja jokie kiti teisės aktai. Nagrinėjamu atveju
sprendžiamas piniginės kompensacijos išmokėjimas už išlikusį natūra
negrąžintą turtą ir šio turto įvertinimą, o tokio klausimo sprendimui ir
detalizavimui priimtas Nutarimas Nr. 1456, kuriuo patvirtinta Atlyginimo
pinigais piliečiams už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus, jų dalis,
butus tvarka. Tuo tarpu teismo nurodomi Kompensacijų įstatymo 9 straipsnis
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimas Nr. 793 šių
santykių nereglamentuoja, nes taikomi tik tiems santykiams, kuriais valstybė
suteikia garantijas sugrąžintų natūra gyvenamųjų namų, jų dalių, butų
nuomininkams ir savininkams, nustato kitas su šių įsipareigojimų vykdymu
susijusias teises ir pareigas.
8. Pirmosios instancijos teismo sprendime nurodyta Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. A24-660/2008, A756180/2008, A2-597/2005) nagrinėjamo ginčo vertinimui nėra reikšminga, nes
buvo nagrinėjami skirtingi teisiniai klausimai.
9. Sprendime teismas, aiškindamas Nutarimo Nr. 1456, kuriuo
buvo patvirtinta atlyginimo pinigais piliečiams už valstybės išperkamus
gyvenamuosius namus, jų dalis, butus tvarka, nuostatas, klaidingai
nurodė, kad šios tvarkos 2.3 punkte yra nustatyta, jog piliečiams, kuriems
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dar neišmokėtas visas atlyginimas pinigais už valstybės išperkamus
gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, šio turto vertė perskaičiuojama. Tokios
nuostatos, nei šioje tvarkoje, nei kituose teisės aktuose nėra. Sprendime taip
pat neteisingai nurodytas šios tvarkos 2.4 punktas, cituojant 2.3 punktą.
10. Teismo sprendimo dalies, kuria atsakovas įpareigotas priimti
įsakymą dėl kompensacijos išmokėjimo pareiškėjoms už natūra negrąžintą
gyvenamąjį namą, įvykdymas yra neįmanomas, kadangi atsakovas pareiškėjų
atžvilgiu jau yra priėmęs sprendimą dėl kompensacijos mokėjimo 1996
metais.
11. Nurodo, jog pareiškėjos į teismą kreipėsi ginčydamos tik
Įsakymo dalį. Įsakymas nevertintinas kaip savarankiškas sprendimas dėl
kompensacijos pareiškėjoms išmokėjimo Atkūrimo įstatymo 18 straipsnio
nuostatų prasme, kadangi valstybės išperkamo nekilnojamojo turto vertė
yra būtina sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo sąlyga. Įsakymo 1
punktas iš esmės yra 1996 metų sprendimo dalis, todėl 1996 metų sprendime
ir nebūtų galima nurodyti 2008 metų rinkos kainomis paskaičiuotos vertės
arba priimti atskirą (savarankišką) sprendimą dėl likusios kompensacijos
išmokėjimo, nes tai neatitinka nei Atkūrimo įstatymo 18 straipsnio 5 dalies
reikalavimų, nei teisingumo ir protingumo kriterijų.
Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Kauno filialas
atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. II, b. l. 17–18) prašo pirmosios instancijos
teismo sprendimo dalį dėl reikalavimo panaikinti Pažymą palikti nepakeistą,
o dėl likusios sprendimo dalies spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepimas į
apeliacinį skundą iš esmės grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir
atsiliepimas į skundą pirmosios instancijos teisme.
Pareiškėjos atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. II, b. l. 20–22) prašo
apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą iš dalies
grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir skundas pirmosios instancijos
teismui, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu
skundu argumentai:
1. Nurodo, jog ta aplinkybė, kad įstatymas numatė kompensacijų
išmokėjimo terminą iki 2011 m. sausio 1 d., šiuo atveju neturi reikšmės. Jeigu
valstybės įgaliota institucija, Administracija, įsakymą dėl kompensacijos
mokėjimo ir jos dydžio priėmė 2008 metais, o ne 2011 metais, tokia
yra kompensacijos mokėtojo valia, kuri neginčijama, o ginčijamas tik
kompensacijos dydis.
2. Nesutinka su teiginiu, kad 1996 metų rinkos kainos indeksavimas
nepažeidžia jų teisėtų lūkesčių, ir pažymi, jog neginčija numatytos
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indeksavimo tvarkos, tačiau mano, kad 1996 metų rinkos kaina, indeksuota
2008 metais, ir 2008 metų rinkos kaina skiriasi labai ženkliai.
3. Nesutinka su teiginiu, jog jos nepagrįstai praturtės, kadangi jos
nepretenduoja į jau gautą kompensacijos dalį. Šiuo atveju pareiškėjos
pretenduoja tik į tą kompensacijos dalį, kurios dar negavo ir kuria negalėjo
pasinaudoti.
4. Neteisingas teiginys, jog teismas negalėjo taikyti teisės akto,
reglamentuojančio panašią teisinę situaciją. Atsižvelgia į ABTĮ 4 straipsnio
5 dalį, pabrėžia, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d.
nutarimą Nr. 793 teismas taikė ne atskirai, o kartu su kitais teisės aktais.
5. Nesutinka, jog negalima įvykdyti pirmosios instancijos teismo
sprendimo. Pažymi, kad ta aplinkybė, jog Įsakymu buvo pakeista 1996
metų sprendimo dalis, padėties nekeičia, nes bus vykdomas ne 1996 metų
sprendimas, o teismo 2008 metų sprendimas.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas.
Byloje nustatyta, jog Kauno miesto valdybos 1992 m. rugpjūčio 25 d.
potvarkio Nr. 810-v 1.16 punktu E. Ž. (pareiškėjų motinai) nuspręsta
atstatyti nuosavybės teisę į atitinkamą (duomenys neskelbtini), Kaune,
esančio namo dalį. Kauno miesto valdybos 1996 m. spalio 22 d. sprendimu
Nr. 1059 (t. I, b. l. 61) nuspręsta papildyti minėto potvarkio 1.16 punktą,
nustatant, jog gyvenamojo namo dalis natūra negrąžintina, o asmeniui,
kuriam atkuriamos nuosavybės teisės, išmokėtina 79 808,71 Lt dydžio dalinė
piniginė kompensacija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 8 d.
nutarimo Nr. 336 nustatyta tvarka. Numatyta, jog likusi kompensacijos dalis
bus išmokėta, kai bus apskaičiuota gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini)
vertė rinkos kaina, remiantis Lietuvos Respublikos 1996 m. gegužės 2 d.
įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį atstatymo
tvarkos ir sąlygų“ 8 straipsnio papildymu.
Byloje ginčijamu Įsakymu pakeistas Kauno miesto valdybos
1992 m. rugpjūčio 25 d. potvarkis Nr. 810-v, be kita ko, 1.16 punkto trečioje
pastraipoje įtvirtinant nuostatą, jog E. Ž. (įpėdiniams) išmokėtina likusi
kompensacijos, apskaičiuotos 1996 metų rinkos kainomis, dalis – 225 191,29 Lt.
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Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl to, kaip turi būti apskaičiuojamas
pareiškėjoms išmokėtinos likusios kompensacijos dalies dydis. Pareiškėjų
manymu, toks dydis turi būti apskaičiuotas atsižvelgus į Įsakymo priėmimo
momentu buvusias rinkos kainas. Pareiškėjos, pagrįsdamos savo poziciją, iš
esmės rėmėsi Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu bei nurodė, jog
kompensacijos skaičiavimas 1996 metų rinkos kainomis pažeistų teisingo
kompensavimo principą.
Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą
nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip
pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 straipsnio 1 dalis
nustato, kad piniginės kompensacijos už išperkamus atskirus nekilnojamojo
turto objektus (žemę, mišką, vandens telkinius, ūkinės komercinės paskirties
pastatus ir jų priklausinius, gyvenamuosius namus, jų dalis, butus) mokamos
nuo sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo dienos kasmet lygiomis
dalimis. Taigi įstatymas kompensacijos mokėjimą sieja su sprendimo dėl
nuosavybės teisių atkūrimo priėmimu, todėl sprendžiant kilusį ginčą,
svarbu nustatyti, kada konkrečiai Kauno miesto savivaldybės administracija
prisiėmė įsipareigojimą atkurti nuosavybės teises pareiškėjoms ir mokėti
kompensaciją už natūra negrąžintiną nekilnojamąjį turtą, koks tokio
įsipareigojimo turinys bei kada pareiškėjos atitinkamai įgijo teisėtą lūkestį
gauti atitinkamo dydžio piniginę kompensaciją bei į kokio dydžio piniginę
kompensaciją jos įgijo tokį teisėtą lūkestį. Byloje nėra ginčo dėl to, jog viešojo
administravimo aktas, kuriuo buvo įformintas sprendimas atkurti nuosavybės
teises bei išpirkti nekilnojamojo turto objektą priimtas, yra Kauno miesto
valdybos 1996 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. 1059. Todėl būtina įvertinti
Administracijos pareigų ir atitinkamai pareiškėjų teisių turinį Kauno miesto
valdybos 1996 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 1059 papildžius Kauno miesto
valdybos 1992 m. rugpjūčio 25 d. potvarkio Nr. 810-v 1.16 punktą, bei
atitinkamai tokį teisių ir pareigų turinį priėmus ginčijamą Įsakymą.
Kauno miesto valdybos 1996 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. 1059
priėmimo metu galiojusios Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“
redakcijos 8 straipsnio 4 dalies 7 punktas numatė, jog tais atvejais, kai
gyvenamieji namai (jų dalys, butai) negrąžinami natūra, nuosavybės teisė
atstatoma valstybei išperkant juos iš asmenų šių pasirinkimu nurodytais
būdais, inter alia, išperkant (išmokant kompensaciją) pinigais ir (ar)
vertybiniais popieriais. To paties įstatymo 17 straipsnio 1 ir 2 dalys nustatė,
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jog, valstybei išperkant išlikusį nekilnojamąjį turtą, perduodamas natūra
turtas savo realia verte išpirkimo momentu turi būti lygiavertis išperkamam
turtui. Vienkartinių valstybės išmokų dydis, pinigų suma, išduodamų akcijų
skaičius, suteikiamo neatlygintinai žemės ar miško sklypo bei kito turto vertė
nustatoma atsižvelgiant į realią išlikusio nekilnojamojo turto vertę išpirkimo
metu, atskaičius jo pagerinimo išlaidas.
Kaip jau minėta, sprendimu pakeitus potvarkį, kurio pagrindu
pareiškėjų motinai atstatytos nuosavybės teisės, numatyta, jog likusi
piniginės kompensacijos dalis (nuspręsta išmokėti 79 808,71 Lt dalinę
piniginę kompensaciją) bus išmokėta, apskaičiavus gyvenamojo namo
(duomenys neskelbtini) vertę rinkos kainą. Taip pat nurodyta, jog tokia
kaina bus apskaičiuota, remiantis Lietuvos Respublikos 1996 m. gegužės 2 d.
įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį atstatymo
tvarkos ir sąlygų“ 8 straipsnio papildymu. Tokiu papildymu, be kitų nuostatų,
įtvirtinta, jog pinigai sumokami, o vertybiniai popieriai išduodami Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atlyginant už nuosavybę rinkos
kaina, bet ne vėliau kaip per 10 metų.
Kauno miesto valdybos 1996 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. 1059
priėmimo
metu
galiojusios
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
1995 m. kovo 8 d. nutarimo Nr. 336 „Dėl piniginės kompensacijos už
valstybės išperkamus gyvenamuosius namus (arba jų dalis) mokėjimo
tvarkos patvirtinimo“ 2 punktas nustatė, jog nustatyta tvarka apskaičiuota
gyvenamųjų namų (jų dalių, butų) kaina nuo 1995 m. sausio 1 d.
indeksuojama įkainojimo metu galiojančiu vartojimo kainų indeksu
(apskaičiuotu didėjimo tvarka, palyginti su 1994 metų gruodžio mėnesiu),
kurį kas mėnesį skelbia Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės.
Įvertinusi nurodytas teisės aktų nuostatas, šios konkrečios bylos
faktines aplinkybes, atsižvelgusi į tai, jog įstatymų leidėjas, teisės aktuose
įtvirtindamas privatinės nuosavybės teisės instituto atkūrimą ir skelbdamas
nuosavybės teisių tęstinumo nuostatą, bei atitinkamai formuluodamas
nuostatas, susijusius su nuosavybės teisių atkūrimu į gyvenamuosius namus
(jų dalis), pasirinko ribotos restitucijos principą, teisėjų kolegija daro išvadą,
jog nagrinėjamu atveju, priėmus Kauno miesto valdybos 1996 m. spalio 22 d.
sprendimą Nr. 1059, E. Ž. (įpėdiniams) buvo atkurtos nuosavybės teisės,
o Administracija atitinkamai įsipareigojo išmokėti likusią neišmokėtos
piniginės kompensacijos dalį būtent atsižvelgiant į tokio sprendimo
priėmimo datą. Todėl tokio sprendimo priėmimo metu galiojusios Įstatymo
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„Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos
ir sąlygų“ redakcijos 17 straipsnio nuostata, jog perduodamas natūra turtas
savo realia verte išpirkimo momentu turi būti lygiavertis išperkamam turtui,
sietina būtent su minėto sprendimo priėmimo data, t. y. su ginčo turto rinkos
verte 1996 metais. Pažymėtina, jog šioje ginčo byloje susiklosčiusią situaciją
aiškinant priešingai, būtų sudarytos prielaidos ne teisingo kompensavimo
principo įgyvendinimui, o nepagrįstam pareiškėjų praturtėjimui, turto, į kurį
atkurtos nuosavybės teisės jų motinai 1996 metais, rinkos vertę nepagrįstai
skaičiuojant 2008 metų kainomis.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, jog iki turto
grąžinimo ar atitinkamos kompensacijos išmokėjimo buvusio savininko
subjektinės teisės į konkretų turtą dar nėra atstatytos. Įstatymas, kol nėra
pritaikytas konkrečiam subjektui dėl konkretaus turto grąžinimo, pats
savaime subjektinių teisių nesukuria. Esant tokiai situacijai, valstybės įgaliotos
institucijos sprendimas grąžinti turtą natūra ar kompensuoti jį turi tokią
juridinę reikšmę, kad tik nuo to momento buvęs savininkas įgyja savininko
teises į tokį turtą (Konstitucinio Teismo 1994 m. gegužės 27 d. nutarimas).
Todėl nagrinėjamu atveju, Kauno miesto valdybai 1996 m. spalio 22 d.
priėmus sprendimą Nr. 1059, E. Ž. (įpėdiniai) būtent nuo 1996 metų įgijo
savininko teises į tokį turtą ir atitinkamai teises į kompensacijos išmokėjimą
būtent pagal 1996 metų rinkos kainas ir nustatytą tvarką.
Byloje nustatyta, kad nuo Kauno miesto valdybos 1996 m. spalio 22 d.
sprendimo Nr. 1059 priėmimo momento kompensacijų už natūra
negrąžinamą ir valstybės išperkamą turtą mokėjimo tvarką, dydį ir kitus
su tuo susijusius klausimus reglamentuojantys teisės aktai buvo ne kartą
keičiami, įtvirtinant skirtingus reikalavimus, susijusius su kompensacijų
skaičiavimu. Pradžioje nustačius reikalavimą kiekvienais metais perskaičiuoti
natūra negrąžintino turto rinkos vertę (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1998 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1456 2.3 p., redakcija, galiojusi iki
2003 m. gegužės 22 d.), vėliau toks reikalavimas buvo panaikintas, nustatant
pareigą neišmokėtos piniginės kompensacijos sumą indeksuoti kiekvienais
metais, atsižvelgiant į praėjusių metų infliaciją (Kompensacijų įstatymo 8 str.
2 d., redakcija, galiojanti nuo 2005 m. gruodžio 31 d.).
Teisėjų kolegija sprendžia, jog nustatytas kompensacijos indeksavimas
nagrinėjamu atveju turėtų būti vertinamas kaip tinkamas teisingo
kompensavimo principo įgyvendinimas. Kitaip tariant, pareiškėjų, kaip E. Ž.
įpėdinių, Kauno miesto valdybos 1996 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. 1059
pagrindu įgytų teisių tinkamas įgyvendinimas sietinas būtent su ginčo
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nekilnojamojo turto dalies 1996 metų rinkos kainos nustatymu ir tokios
kainos atitinkamu indeksavimu kiekvienais metais iki galutinio sprendimo
įvykdymo, atsižvelgiant į praėjusių metų infliaciją.
Atmetant pareiškėjų argumentus pažymėtina, kad pareiškėjų
pateikiamas Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 13
punkto nuostatų aiškinimas, kad turto rinkos verte gali būti laikoma tik ta
apskaičiuota pinigų suma, už kurią turtas galėtų būti parduodamas vertinimo
dieną, yra akivaizdžiai per siauras ir galėtų būti apibūdinamas kaip turto
rinkos vertė nustatyta turto vertinimo atlikimo dienai. Kolegijos vertinimu,
Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 13 punkto nuostatos
nepaneigia galimybės nustatyti turto rinkos vertę retrospektyviai, t. y. tam
tikrai praėjusio laikotarpio dienai.
Remiantis tuo, kas išdėstyta, atsižvelgiant į šios konkrečios bylos
faktines aplinkybes, nustatytą teisinį reglamentavimą ir jo pakeitimus,
vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, taip pat atsižvelgiant
į Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį
turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės
garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje
numatytą būtinybę indeksuoti neišmokėtas kompensacijas, konstatuotina,
jog Įsakymu nurodyta likusios neišmokėtos piniginės kompensacijos dalies
apskaičiavimo būdas vertintinas kaip teisingas kompensavimas pareiškėjoms
už natūra negrąžintiną nekilnojamąjį turtą, atitinkantis faktines kilusio
ginčo aplinkybes. Kartu pastebėtina, jog, išplėstinės teisėjų kolegijos
vertinimu, ta aplinkybė, kad teisės aktais įgaliotos institucijos ilgą laiką (nuo
1996 m. spalio 22 d. sprendimo priėmimo iki ginčijamo Įsakymo priėmimo
2008 m. balandžio 28 d.) nesiėmė reikiamų veiksmų apskaičiuoti likusios
išmokėti kompensacijos dalį, negali būti vertinama kaip pagrindas pripažinti
Įsakymą nepagrįstu ir neteisėtu bei jį panaikinti, nes atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą
dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų
ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 8 straipsnio 2 dalies nuostatas piliečiams
neišmokėtos piniginių kompensacijų sumos kiekvienais metais turi būti
indeksuojamos atsižvelgiant į praėjusių metų infliaciją.
Pirmosios instancijos teismas sprendimu taip pat nutraukė
administracinę bylą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Pažymą. Išplėstinė
teisėjų kolegija, įvertinusi teismo argumentus, bylos faktines aplinkybes,
339

I. Administracinių teismų praktika

taikytinus teisės aktus, sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada.
Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios
instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas,
todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas – sprendimo dalis,
kuria panaikintas Įsakymo 1 punktas ir atsakovas įpareigotas atlikti veiksmus,
naikintina, ir pareiškėjų skundas šioje dalyje atmestinas. Likusi sprendimo
dalis paliktina nepakeista.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
nutaria:
Atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą
tenkinti.
Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 23 d.
sprendimą pakeisti – sprendimo dalį, kuria panaikintas Kauno miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 28 d. įsakymo
Nr. A-1484 1 punktas bei atsakovas įpareigotas atlikti veiksmus, panaikinti
ir šioje dalyje pareiškėjų skundą atmesti. Likusią sprendimo dalį palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.8. Dėl vietos savivaldos
3.8.1. Dėl balsavimo procedūros atleidžiant merą iš pareigų, kai jam
pareiškiamas nepasitikėjimas
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nereglamentuoja balsavimo
būdo, kuriuo turi būti priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl mero
atleidimo prieš terminą iš pareigų, pareiškus jam nepasitikėjimą. Tai lemia, kad
savivaldybės taryba, nustatyta tvarka tvirtindama savo veiklos reglamentą, turi
diskrecijos teisę nustatyti balsavimo būdą, kuriuo turi būti priimtas savivaldybės
tarybos sprendimas dėl mero atleidimo prieš terminą iš pareigų, pareiškus jam
nepasitikėjimą.
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Administracinė byla Nr. A438-541/2010
Procesinio sprendimo kategorijos 16.6; 35.3

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. gegužės 14 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Romano
Klišausko (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus,
sekretoriaujant Ilonai Kovger,
dalyvaujant pareiškėjui V. K.,
pareiškėjo atstovui M. Ž.,
atsakovo atstovui Agimantui Gedvilui,
trečiojo suinteresuotojo asmens atstovui Osvaldui Martinkui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo V. K. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos
administracinio teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjo V. K. prašymą atsakovui Kretingos rajono
savivaldybės tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vyriausybės
atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybai, Kretingos rajono savivaldybės merui J.
M. dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo
pripažinimo neteisėtu, įgaliojimų atkūrimo, darbo užmokesčio už nepagrįstą
atleidimo laikotarpį priteisimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas V. K. kreipėsi su skundu į Klaipėdos apygardos
administracinį teismą ir prašė:
- panaikinti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d.
sprendimą „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero V. K. atleidimo iš einamų
pareigų“;
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- atkurti V. K. (a. k. (duomenys neskelbtini) įgaliojimus, suteiktus jam
2007 m. balandžio 5 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu
Nr. T2-117 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero išrinkimo“;
- panaikinti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 12 d.
sprendimą „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero išrinkimo“ ir panaikinti
mero J.M. įgaliojimus, suteiktus šiuo sprendimu;
- priteisti darbo užmokestį už laikotarpį, trukusį nuo neteisėto
2009 m. sausio 29 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo
„Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero V.K. atleidimo iš einamų pareigų“
priėmimo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, darbo užmokestį skaičiuojant
pagal vidutinį mero gaunamą atlyginimą.
Savo prašyme nurodė, kad Kretingos rajono savivaldybės taryba
2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T2-1 atleido jį iš Kretingos rajono
savivaldybės mero pareigų. Pareiškėjas pabrėžė, kad su šiuo sprendimu
nesutinka ir nurodė, jog Kretingos rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir
Taryba) 2009 m. sausio 29 d. posėdžio metu, po Tarybos narių pasisakymų
bei diskusijų, pareiškėjas (pirmininkavęs posėdžiui) pasiūlė Tarybos nariams
ruoštis slaptam balsavimui, tačiau interpeliaciją reiškiantys Tarybos nariai
reikalavo atviro balsavimo, kiti – slapto. Pažymėjo, kad Tarybos posėdyje
dalyvavusi Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje K. V. taip pat akcentavo,
jog Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos
savivaldos įstatymas) 19 straipsnio nuostatos numato bendrą taisyklę, kad
meras renkamas slaptu balsavimu, todėl jei Tarybos nariai nutarė reikšti
nepasitikėjimą meru, tai būtų daroma tokiu pat būdu kaip ir renkamas
meras – balsuojant slaptu balsavimu. Pareiškėjo teigimu, Kretingos rajono
savivaldybės 2009 m. sausio 29 d. sprendimas yra priimtas pažeidžiant
įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų normas, numatančias
balsavimo procedūras. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
19 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog meras renkamas slaptu
balsavimu, o 3 dalyje įtvirtinta interpeliacijos merui procedūra, tačiau šiame
straipsnyje nėra įtvirtinta konkreti balsavimo procedūra, atleidžiant merą
iš pareigų. 2008 m. balandžio 24 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T2-77 patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos
veiklos reglamentas (toliau – ir Reglamentas), kuriame numatyta, kad
Tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų
dauguma atviru, slaptu ar vardiniu balsavimu. Reglamente nėra nustatyta
konkreti mero atleidimo iš pareigų procedūra, jo 155 punktas, numatantis
mero įgaliojimų netekimą prieš terminą, yra analogiškas Vietos savivaldos
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įstatymo 19 straipsniui, todėl esant nesureguliuotiems teisiniams santykiams,
taikytina įstatymo analogija. Vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad meras
išrenkamas slaptu balsavimu. Taikant įstatymo analogiją, ta pati procedūra
taikoma ir atleidžiant merą – tai nurodė ir Vyriausybės atstovė, dalyvavusi
posėdyje. Taip pat nurodė, jog aiškinant Vietos savivaldos įstatymą, jo
straipsnių ir jų dalis sisteminiu aiškinimo metodu, mero atleidimo procedūra
turėtų būti analogiška mero išrinkimo procedūrai.
Atsakovas – Kretingos rajono savivaldybės taryba – atsiliepimu į
prašymą nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo argumentais.
Atsakovo nuomone, pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog esant
nesureguliuotiems teisiniams santykiams, turi būti taikoma įstatymo
analogija, nes įstatymų analogija yra civilinio teisinio reglamentavimo
ypatumas. Vietos savivaldos įstatymas ir byloje nagrinėjami teisiniai santykiai
yra priskiriami konstitucinės teisės sričiai, kuri yra viešosios teisės šaka, o
viešojoje teisėje, kaip ir baudžiamojoje, įstatymų analogija neleistina. Taip pat
nurodo, kad mero rinkimo procedūrai įstatymų leidėjas imperatyviai numato
slapto balsavimo procedūrą. Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje
numatyta mero įgaliojimų prieš terminą netekimo procedūra ir jei įstatymų
leidėjas būtų manęs esant tikslinga, tai imperatyvu ir būtų numatęs slaptą
balsavimo procedūrą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo – Vyriausybės atstovo Klaipėdos
apskrityje tarnyba – atsiliepime į prašymą nurodė, kad su šiuo skundu
sutinka.
Trečiasis suinteresuotasis asmuo pabrėžė, jog vykdydamas savivaldybės
administracinę priežiūrą, nustatė, kad priimant Kretingos rajono savivaldybės
tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. T2-1 „Dėl Kretingos rajono
savivaldybės mero V.K. atleidimo iš pareigų“, nesilaikyta Vietos savivaldos
įstatymo nuostatų, reglamentuojančių rinkimo/atleidimo procedūras. Vietos
savivaldos įstatymo 19 straipsnio 1 dalis įtvirtina mero rinkimo procedūrą ir
nustato, kad meras renkamas slaptu balsavimu, o 3 dalyje numatyta atleidimo
procedūra, bet nėra konkrečiai nustatyta, kokia balsavimo procedūra
turi būti. Tokia procedūra nėra įtvirtinta ir Reglamente. Taikant sisteminį
teisės aiškinimo metodą, ši teisės norma aiškintina taip, jog balsavimas dėl
sprendimo priėmimo atleisti merą taip pat turėjo būti slaptas. Šios tvarkos
nesilaikymas yra pagrindas panaikinti ginčijamą sprendimą.
Trečiojo suinteresuoto asmens Kretingos rajono savivaldybės mero J.M.
atstovas advokatas Osvaldas Martinkus atsiliepime į prašymą nurodė, kad su
juo nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.
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Atsiliepime paaiškino, kad Kretingos savivaldybės tarybos veiklos
reglamente yra aiškiai nustatyta, jog sprendimus Taryba priima posėdyje
dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma atviru, slaptu ar vardiniu
balsavimu, o slaptai balsuojama Reglamente nustatytais atvejais, taip pat
nusprendus Tarybai. Pareiškėjo nurodytos Vietos savivaldos įstatymo spragos
aiškinamos vienašališkai ir nepagrįstai. Mero rinkimas yra svarbi procedūra,
todėl ji yra išskiriama įstatymo ir laikoma specialia norma, todėl įstatymo
analogija specialioms teisės normoms nėra taikoma.
II.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 10 d.
sprendimu pareiškėjo V. K. prašymą atmetė kaip nepagrįstą.
Dėl Tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-1 „Dėl Kretingos
rajono savivaldybės mero V. K. atleidimo iš einamų pareigų“ teisėtumo
teismas konstatavo, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio
2 dalyje numatyta, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei
veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik
nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas,
ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika)
neprieštarauja tikslams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus
įgaliojimus. Pareiškėjas savo prašyme kelia klausimą dėl procedūros,
numatytos Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnyje bei Reglamento
155 punkte, priimant ginčijamą sprendimą pažeidimų, kartu teisminio
nagrinėjimo metu akcentuoja pareikšto jam nepasitikėjimo politines
priežastis bei atleidimo iš mero pareigų politinius motyvus. Teismas atkreipė
dėmesį į tai, jog politinių ir ekonominio tikslingumo aspektų nesprendžia,
todėl pareiškėjo keliami klausimai dėl nepasitikėjimo priežasčių šios bylos
kontekste nebus vertinami.
Be to, kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas savo
prašyme akcentavo, kad Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 3
dalyje nėra tiksliai reglamentuota mero atleidimo iš pareigų procedūra,
nenurodyta, kokia balsavimo tvarka turėtų būti taikoma. Atsižvelgiant į tai,
kad meras išrenkamas slaptu balsavimu, galima taikyti įstatymo analogiją
panašiems teisiniams santykiams – merą atleidžiant. Pareiškėjo ir trečiojo
suinteresuotojo asmens Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos
manymu, vadovaujantis teisės aktų sisteminio aiškinimo metodu, aiškinant
Vietos savivaldos įstatymą, jo straipsnius ir atskiras straipsnių dalis – mero
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atleidimo iš pareigų procedūra turėtų būti analogiška mero išrinkimo
procedūrai. Tai lemia sprendžiamo klausimo aktualumas bei siekis apsaugoti
balsuojantį tarybos narį nuo įtakos. Tačiau, teismo nuomone, vertinant
sisteminiu teisės aiškinimo būdu siekiamą išaiškinti teisės normų teisinį
reguliavimą (Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 1 ir 3 dalys), akivaizdu,
kad pareiškėjo siekiama šias teisės normas pagal teisės aiškinimo apimtį
aiškinti plečiamai, o tai reikštų, jog de facto teisės aiškinimas ne atskleidžia,
o keičia teisės normos turinį, tai neatitinka teisės aiškinimo sampratos ir
paskirties. Kaip pabrėžė teismas, pirmiausia, teisės norma, numatyta Vietos
savivaldos įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje, yra aiški, šios teisės normos
tekstas nėra dviprasmiškas, normoje yra apibrėžtas aiškus konkrečios teisinės
situacijos dalyvių elgesio modelis, šiuo teisiniu reguliavimu nesukuriama nei
teisės spraga, nei teisės normų kolizija ir t. t. Antra, viešojoje teisėje laikomasi
principo, kas nėra draudžiama, tas leidžiama, todėl nesant imperatyvaus
reikalavimo dėl slapto balsavimo būdo, pareiškėjo argumentai, kad buvo
balsuojama atviru balsavimu ir tokiu būdu nesilaikyta Vietos savivaldos
įstatymo 19 straipsnio 3 dalies nuostatų, nepagrįsti. Pagal Reglamento 76 ir
78 punktų nuostatas slaptai balsuojama Reglamente nustatytais atvejais, taip
pat nusprendus Tarybai, kai to pageidauja frakcija arba ne mažiau kaip 5
Tarybos nariai. Tuo tarpu tarybos posėdyje buvo balsuojama dėl balsavimo
būdo pasirinkimo ir nuspręsta dėl merui pareikšto nepasitikėjimo ir jo
įgaliojimų netekimo balsuoti atviru balsavimu.
Teismo vertinimu, aiškinant Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio
1 dalies ir 3 dalies nuostatas, tikslinga analizuoti šių normų loginį ryšį,
siejant jį su šio straipsnio 2 dalimi ir taikant įstatymo leidėjo ketinimo
metodo aiškinimą, būtent aiškinantis tikruosius įstatymų leidėjo ketinimus,
nes aiškinantis teisę tam tikru atžvilgiu reiškia nustatyti jos „autoriaus“
ketinimus. Įstatymo leidėjas Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje
numatė, kad meras, mero pavaduotojas prieš terminą netenka savo įgaliojimų
savivaldybės Tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų savivaldybės
Tarybos narių dauguma:
1) Vyriausybės arba Valstybės kontrolės siūlymu už įstatymų ar
kitų teisės aktų pažeidimus, dėl kurių padaryta esminės žalos valstybės ar
savivaldybės interesams ir nuosavybei;
2) kai dėl laikinojo nedarbingumo nedirba daugiau kaip šimtą
dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt
dienų per paskutiniuosius dvylika mėnesių;
3) kai pateikia atsistatydinimo prašymą.
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Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje numatytas dar vienas
mero įgaliojimų netekimo pagrindas, kai meras netenka savo įgaliojimų prieš
terminą: jeigu ne mažiau kaip 1/3 visų savivaldybės tarybos narių pareiškia
nepasitikėjimą juo, savivaldybės taryba priima sprendimą atleisti merą,
mero pavaduotoją ir už tokį sprendimą balsavo ne mažiau kaip 1/2 visų
savivaldybės tarybos narių. Jeigu sprendimas atleisti merą, mero pavaduotoją
dėl nepasitikėjimo nepriimamas, šį klausimą pakartotinai svarstyti
galima tik po pusės metų. Taigi, kaip nurodė teismas, įstatymo leidėjas yra
numatęs mero įgaliojimų netekimo pagrindus 19 straipsnio 2 dalyje. Mero
įgaliojimų netekimo prieš terminą pagrindas – jeigu ne mažiau kaip 1/3 visų
savivaldybės tarybos narių pareiškia nepasitikėjimą, savivaldybės taryba
priima sprendimą atleisti merą, ir už tokį sprendimą balsavo ne mažiau kaip
½ visų savivaldybės tarybos narių – yra išskiriamas šio įstatymo 19 straipsnio
3 dalyje tik dėl papildomų procedūrų šiam įgaliojimų netekimo pagrindui
taikyti. Tačiau įstatymo leidėjas nei vienu, nei kitu atveju nenumato jokių
imperatyvių reikalavimų, susijusių su balsavimo procedūra, ją rengiant slaptu
balsavimo būdu, todėl teisinio reglamentavimo plečiamasis aiškinimas šioje
konkrečioje situacijoje faktiškai iškraipo įstatymo leidėjo valią, kadangi
pareiškėjo nurodoma balsavimo procedūra turėtų būti taikoma net ir tada kai
sprendžiamas klausimas dėl mero įgalinimų netekimo jam pačiam pateikus
atsistatydinimo prašymą, ar svarstant klausimą dėl mero įgaliojimų netekimo
prieš terminą dėl jo nedarbingumo.
Pirmosios instancijos teismas akcentavo, kad analizuojant teisminę
praktiką, taip pat akivaizdu, jog teismai laikosi nuostatos, kad negali būti
pripažįstama pažeidimu balsavimo būdo pasirinkimas, kai toks būdas
nėra imperatyviai nustatytas teisės aktais (žr. Vilniaus apygardos teismo
2007 m. balandžio 2 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1266-50/2007;
Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugpjūčio 31 d. nutartį civilinėje
byloje Nr. 2A-383/2007). Teismas pabrėžė, jog konstatavus, kad Kretingos
rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T2-1 „Dėl
Kretingos rajono savivaldybės mero V. K. atleidimo iš einamų pareigų“
priimtas nepažeidžiant Vietos savivaldos įstatyme bei Reglamente nustatytos
sprendimų priėmimo procedūros, pripažįstama, jog jis yra teisėtas, todėl
pareiškėjo prašymas dėl šio sprendimo panaikinimo netenkintinas. Teismo
nuomone, netenkinus šio reikalavimo, kiti (išvestiniai) reikalavimai taip pat
negali būti tenkinami.
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III.
Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti pirmosios instancijos
teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti. Apeliacinį
skundą grindžia šiais argumentais:
1. Aiškindamas Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio nuostatas,
pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė sisteminį teisės aiškinimo
metodą. Sisteminis teisės aiškinimo metodas naudotinas, kai taikytinos teisės
normos tekstas yra dviprasmiškas, įstatymo tekste vartojamų žodžių reikšmė
neaiški, norma yra labai abstrakti arba joje nurodomi vertinamieji požymiai.
Taigi taikant sisteminį metodą, teisės normos turinys turi būti vertinamas
aktualaus teisinio reglamentavimo visumos kontekste. Teismas konstatavo,
kad aptariama Vietos savivaldos įstatymo norma, numatanti mero atleidimo
procedūrą yra aiški, šios teisės normos tekstas nėra dviprasmiškas, normoje
yra apibrėžtas aiškus konkrečios teisinės situacijos dalyvių elgesio modelis,
šiuo teisiniu reguliavimu nesukuriama nei teisės spraga, nei teisės normų
kolizija. Pareiškėjo nuomone, atvirkščiai, nors šios teisės normos tekstas nėra
dviprasmiškas ir lingvistiniu požiūriu yra aiškus, tačiau pati norma nėra aiški
ir joje yra akivaizdi teisės spraga. Vietos savivaldos įstatymo 2 – 3 dalyse nėra
įtvirtinama, kokia konkreti balsavimo procedūra turi būti taikoma balsuojant
dėl mero atleidimo iš pareigų. Todėl, nors pats normos tekstas yra aiškus –
meras atleidžiamas, kai už jo atleidimą pareiškus nepasitikėjimą balsuoja ne
mažiau kaip pusė savivaldybės tarybos narių, tačiau balsavimo būdas joje
neįvardijamas.
2. Pirmosios instancijos teismas ne visiškai teisingai aiškino ir taikė
įstatymų leidėjo ketinimų (teleologinį) aiškinimo būdą. Teismas labai
kategoriškai nurodė, kad vertinant Vietos savivaldos 19 straipsnį, balsavimo
būdas nurodomas tik šio straipsnio 1-oje dalyje. Tiek 19 straipsnio 2-oje,
tiek 3-oje dalyje nėra nurodytas imperatyvus balsavimo būdas, bet tai
dar nesukuria prielaidos teigti, kad tokiu atveju visiškai nesvarbu, koks
turi būti taikomas balsavimo būdas. Teismas vertino, jog tuo atveju, jei
balsavimas dėl mero atleidimo Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 2 ir
3 dalyse numatytais atvejais vyktų slapta, tai iškraipytų įstatymų leidėjo valią,
kadangi slapto balsavimo procedūra turėtų būti taikoma net ir tais atvejais,
kai sprendžiamas klausimas dėl mero įgalinimų netekimo jam pačiam
pateikus atsistatydinimo prašymą ar svarstant klausimą dėl mero įgaliojimų
netekimo prieš terminą dėl jo nedarbingumo. Pareiškėjo nuomone, toks
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teismo aiškinimas nėra teisingas, atvirkščiai – tuo atveju, jei mero rinkimo
ir atleidimo klausimas visais atvejais būtų sprendžiamas vienodai, t. y. slaptu
balsavimu, tai visiškai atitiktų tiek paties įstatymo dvasią, tiek įstatyme
įtvirtintus principus ir įstatymų leidėjo ketinimus.
3. Šiai dienai nėra nei vienos precedentinės bylos, kurioje būtų buvusi
išnagrinėta analogiška situacija dėl balsavimo būdo pasirinkimo, kai tai
turi būti nustatoma aiškinant teisės normas, o ne tada, kai įstatymuose ar
kituose teisės aktuose yra numatytos tikslios ir aiškios procedūros ir yra
sprendžiamos tik šių procedūrų tinkamo taikymo klausimas. Atsižvelgiant į
tai, pagrįstai galima daryti išvadą, kad Kretingos rajono savivaldybės tarybai
atleidžiant savivaldybės merą ir dėl tokio sprendimo balsavus atvirai, buvo
pažeistos pagrindinės procedūros, o ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti
objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei tokio sprendimo pagrįstumą.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Kretingos rajono savivaldybės
taryba prašo šį skundą atmesti kaip nepagrįstą, atsiliepime nurodo, jog
palaiko pirmosios instancijos teismo poziciją, šio teismo sprendime išdėstytus
motyvus bei argumentus.
Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotasis asmuo
Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba nurodo, jog su šiuo skundu
sutinka ir palaiko jo argumentus.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Byloje kilęs ginčas dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2009 m. sausio 29 d. sprendimo „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero V.
K. atleidimo iš einamų pareigų“, kuriuo pareiškėjas buvo atleistas iš Kretingos
rajono savivaldybės mero pareigų. Kartu su pagrindiniu reikalavimu panaikinti
minėtą sprendimą keliami ir papildomi reikalavimai – grąžinti pareiškėją į
mero pareigas bei priteisti atlyginimą už priverstinės pravaikštos laiką.
Šiuos reikalavimus pareiškėjas iš esmės grindžia tuo, kad ginčijamas
sprendimas dėl jo atleidimo iš mero pareigų yra priimtas pažeidžiant
įstatymo ir įstatymą įgyvendinančių teisės aktų normas, numatančias
balsavimo procedūras, nes remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 19 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis, jo atleidimo iš mero pareigų,
pareiškus jam nepasitikėjimą, klausimas turėjo būti išspręstas slapto, o ne
atviro balsavimo būdu.
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Nagrinėjamus
teisinius
santykius
reglamentuoja
Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymas. Šio įstatymo 19 straipsnio 1
dalyje (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija) nustatyta,
kad „Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš tarybos narių renka
savivaldybės merą <...> Meras renkamas <...> slaptu balsavimu. Laikoma,
kad meras išrinktas, o mero pavaduotojas paskirtas, jeigu už jų kandidatūras
balsavo visų savivaldybės tarybos narių dauguma.“ Paminėto 19 straipsnio
3 dalyje (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija) taip pat
nustatyta, kad <...> „meras, mero pavaduotojas netenka savo įgaliojimų prieš
terminą, jeigu ne mažiau kaip 1/3 visų savivaldybės tarybos narių pareiškia
nepasitikėjimą jais, savivaldybės taryba priima sprendimą atleisti merą,
mero pavaduotoją ir už tokį sprendimą balsavo ne mažiau kaip 1/2 visų
savivaldybės tarybos narių.“
Iš šio teisinio reglamentavimo matyti, kad dėl balsavimo būdo
(slapto) įstatyme pasisakyta tik mero išrinkimo atveju bei kad įstatyme nėra
nustatytas elgesio modelis dėl balsavimo būdo, kai meras atleidžiamas prieš
terminą iš pareigų, pareiškus jam nepasitikėjimą.
Remiantis viešojoje teisėje galiojančiu principu, nustatančiu kad viskas,
kas tiesiai neleista įstatymo, yra uždrausta, darytina išvada, jog sprendžiant
byloje nagrinėjamą atvejį, vadovautis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatytu balsavimo būdu nėra teisinio
pagrindo, nes ši teisės norma nėra tiesiogiai skirta mero atleidimo prieš
terminą iš pareigų, pareiškus jam nepasitikėjimą, klausimams spręsti.
Tačiau Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 3
dalyje (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija) yra įtvirtinta
bendro pobūdžio taisyklė nustatanti, kad „Savivaldybės tarybos veiklos
tvarka ir formos nustatytos šiame įstatyme ir savivaldybės tarybos veiklos
reglamente (toliau – reglamentas).“
Šis teisinis reglamentavimas reiškia, kad savivaldybės tarybos nustatyta
tvarka patvirtintas reglamentas yra norminis teisės aktas, kurio normos
nustato elgesio taisykles, kuriomis savo veikloje taip pat turi vadovautis
savivaldybės taryba.
Kartu pažymėtina, kad savivaldybės tarybos nustatyta tvarka
patvirtintas reglamentas pagal teisės aktų hierarchiją yra poįstatyminis teisės
aktas. Tai savo ruožtu lemia, kad reglamento nuostatos turi neprieštarauti
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatoms, o jeigu jo
(reglamento) nuostatos prieštarauja minėto įstatymo nuostatoms, tai jos
negalioja ir negali būti taikomos savivaldybės tarybos veikloje.
349

I. Administracinių teismų praktika

Minėta, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
nereglamentuoja balsavimo būdo, kuriuo turi būti priimtas savivaldybės
tarybos sprendimas dėl mero atleidimo prieš terminą iš pareigų, pareiškus
jam nepasitikėjimą. Tai lemia, kad savivaldybės taryba, nustatyta tvarka
tvirtindama savo veiklos reglamentą, turėjo diskrecijos teisę nustatyti
balsavimo būdą, kuriuo turi būti priimtas savivaldybės tarybos sprendimas
dėl mero atleidimo prieš terminą iš pareigų, pareiškus jam nepasitikėjimą.
Byloje nustatyta, kad Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T2-77 buvo patvirtintas Kretingos
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, kurio 76–83 punktai nustato,
jog savivaldybės tarybos sprendimai gali būti priimami atviru, slaptu ir
vardiniu balsavimu. Kaip bendroji elgesio taisyklė nustatytas atviras balsavimo
būdas tarybos sprendimams priimti, o slaptas arba vardinis balsavimo būdas
gali būti pasirinktas savivaldybės tarybai nusprendus balsuoti vienu iš šių
būdų, kai atitinkamą balsavimo būdą pasiūlo tam tikras tarybos narių skaičius.
Iš 28-ojo Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdžio protokolo
Nr. T3-1, įvykusio 2009 m. sausio 29 d., kurio metu ir buvo priimtas
ginčijamas sprendimas, matyti, kad posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl
balsavimo būdo (slapto arba atviro) bei kad savivaldybės taryba nusprendė
ginčijamą sprendimą priimti atviro balsavimo būdu.
Visa tai apibendrinus, darytina išvada, kad Kretingos rajono
savivaldybės taryba nagrinėjamu atveju, pasirinkusi atvirą balsavimo būdą
priimti sprendimui dėl pareiškėjo atleidimo iš mero pareigų, nepažeidė
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Kretingos rajono
savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T2-77 patvirtinto
Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatų.
Byloje kitų pagrindų, kurie leistų ginčijamą sprendimą pripažinti
neteisėtu, nenustatyta, jų nenurodo ir pareiškėjas.
Dėl to, kas paminėta, tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais
motyvais nėra pagrindo.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija,
nutaria:
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 10 d.
sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo V. K. apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.
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3.8.2. Dėl savivaldybės tarybos nario ir viešosios įstaigos vadovo pareigų
suderinamumo
Viešosios įstaigos pripažinimą savivaldybės viešąja įstaiga Lietuvos Respublikos
savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalies taikymo požiūriu
lemia du požymiai: kontrolės ir nuosavybės.
Kai viešosios įstaigos dalininkas yra vienas – savivaldybė, kontrolės požymis
sutampa su nuosavybės požymiu tiek kokybiniu, tiek kiekybiniu aspektais.
Tokią viešąją įstaigą neabejotinai galima vadinti savivaldybės viešąja įstaiga
sensu stricto (siaurąja prasme). Tačiau kitais atvejais, t. y. kai savivaldybė
tėra vienas iš viešosios įstaigos dalininkų, kontrolės ir nuosavybės požymiai
pirmiau paminėtais aspektais nebūtinai sutampa; viešosios įstaigos įvardijimas
savivaldybės viešąja įstaiga vien tuo pagrindu, kad vienas iš viešosios įstaigos
dalininkų yra savivaldybė, yra akivaizdžiai nepagrįstas. Tokioje situacijoje
esminis kriterijus, kurio pagrindu galima daryti išvadą, kad savivaldybės tarybos
nario pareigos nėra suderinamos su atitinkamos viešosios įstaigos vadovo ar
kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, turi būti ne tik subjektai, tarp
kurių susiklosto atskaitomybės santykiai. Kitaip tariant, tai priklauso ne tik
nuo to, kas yra įgaliotas kontroliuoti viešąją įstaigą, o kartu – ir jos vadovą ar
kolegialų valdymo organą bei jo narius, bet ir kokia apimtimi jis gali tai daryti tuo
atveju, jeigu jam tai daryti pavesta kartu su kitais subjektais (viešosios įstaigos
dalininkais). Pažymėtina, kad pastarasis aspektas turi būti vertinamas kiekvienu
konkrečiu atveju, kas reiškia, jog iš esmės turi būti tikrinama, ar viešoji įstaiga
atitinka savivaldybės viešosios įstaigos sensu largo (plačiąja prasme) požymius.
Administracinė byla Nr. R502-1/2010
Procesinio sprendimo kategorija 18.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. sausio 28 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto
(pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,
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sekretoriaujant Ilonai Kovger,
dalyvaujant pareiškėjos atstovui adv. padėjėjui Virginijui Ražukui,
atsakovo atstovams Juliui Jasaičiui ir Jonui Udriui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjos R. A. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų
komisijai dėl sprendimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – ir VRK,
atsakovas), atsižvelgusi į 2009 m. lapkričio 25 d. pažymą „Dėl Kazlų Rūdos
savivaldybės tarybos narės R. A. pareigų nesuderinamumo su savivaldybės
tarybos nario pareigomis”, kurioje pateikiama apibendrinta informacija, gauta
iš Kazlų Rūdos savivaldybės ir viešosios įstaigos (duomenys neskelbtini)
(toliau – ir Įstaiga), ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 87 straipsnio 1 dalies 9 punktu,
88 ir 90 straipsniais, 2010 m. sausio 6 d. priėmė sprendimą Nr. 4 „Dėl Kazlų
Rūdos savivaldybės tarybos narės R. A. einamų pareigų nesuderinamumo”
(toliau – ir Sprendimas), kuriuo Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narės R. A.
įgaliojimus pripažino nutrūkusiais ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narės
R. A. pažymėjimą Nr. 17-1 pripažino negaliojančiu.
II.
Pareiškėja R. A. (toliau – ir pareiškėja) skundu kreipėsi į Lietuvos
vyriausiąjį administracinį teismą prašydama Sprendimą panaikinti.
Skunde pareiškėja nurodo, jog VRK Sprendimą grindė tuo, kad
pareiškėjos einamos Įstaigos direktoriaus pareigos yra nesuderinamos su
savivaldybės tarybos nario mandatu. Remiasi Įstatymo 90 straipsnio 1
dalimi ir Įstaigos įstatų 7, 30 ir 33 punktais, daro išvadą, kad Kazlų Rūdos
savivaldybė turi tik 1/3 balsų Įstaigos visuotiniame dalininkų susirinkime,
kas reiškia, jog Įstaiga nėra Kazlų Rūdos savivaldybės kontroliuojama ir
negali būti traktuojama kaip Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji įstaiga. Tai
patvirtina ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 21 ir 22 punktų analizė, iš kurios matyti, kad įstatymų leidėjas,
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apibrėždamas savivaldybės tarybos kompetenciją, padarė perskyrą tarp
savivaldybės tarybos kompetencijos savivaldybės viešųjų įstaigų atžvilgiu
ir savivaldybės tarybos kompetencijos juridinių asmenų, kurių vienas
iš dalininkų yra savivaldybė, atžvilgiu. Akcentuoja, jog įstatymų leidėjas
savivaldybės viešosiomis įstaigomis įvardijo tik tokias viešąsias įstaigas, kurių
savininkas yra savivaldybė, ir savivaldybės viešosiomis įstaigomis nelaiko tų
viešųjų įstaigų, kurių vienas iš dalininkų yra savivaldybė. Mano, kad kitoks
minėtų Vietos savivaldos įstatymo nuostatų interpretavimas paneigtų jų
tikslingumą ir prasmę. Atkreipia dėmesį į tai, jog Kazlų Rūdos savivaldybė
tėra vienas iš trijų Įstaigos dalininkų, todėl Įstaiga negali būti traktuojama
kaip Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji įstaiga. Be to, Įstaiga nėra Kazlų Rūdos
savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Laikosi pozicijos, kad dėl to,
kas prieš tai paminėta, Įstaigos direktoriaus pareigos yra suderinamos su
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nario pareigomis, nes pagal Įstatymo 90
straipsnio 1 dalį savivaldybės tarybos nario pareigų ėjimas nesuderinamas
inter alia su savivaldybės viešosios įstaigos vadovo pareigų ėjimu.
Remiasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8
straipsnio 1 dalimi ir pažymi, jog VRK Sprendimą grindė neteisingais
duomenimis, jog Įstaiga yra savivaldybės viešoji įstaiga, kas laikytina
pagrindu Sprendimą panaikinti.
Nukreipia
į
Lietuvos
Respublikos
Konstitucinio
Teismo
2004 m. vasario 13 d. sprendimą ir nurodo, kad Konstitucinis Teismas
savivaldybės tarybos nario pareigų nesuderinamumą su savivaldybės įstaigos
vadovo pareigomis susiejo su situacija, kai pagal įstatymus tokios įstaigos
vadovas yra atskaitingas savivaldybės tarybai. Daro išvadą, jog buvimas
ir savivaldybės tarybos nariu, ir įstaigos vadovu nėra nesuderinamas, jeigu
įstaigos vadovas nėra atskaitingas savivaldybės tarybai. Remiasi Lietuvos
Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi ir laikosi pozicijos,
kad viešosios įstaigos vadovas yra atskaitingas visuotiniam dalininkų
susirinkimui ir nėra atskaitingas vienam iš dalininkų, jeigu dalininkų yra
daugiau negu du.
Remiasi Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir
vertina, jog šis įstatymas viešųjų įstaigų atskaitingumą savivaldybės tarybai
sieja su teisiniu faktu, kad savivaldybė yra viešosios įstaigos savininkas. Taigi
tuo atveju, jeigu ji nėra viešosios įstaigos savininkas, atskaitingumo santykiai
tarp jų neatsiranda.
Tvirtina, kad atsižvelgiant į tai, jog Kazlų Rūdos savivaldybė tėra viena
iš trijų Įstaigos dalininkų, kas reiškia, kad jos vadovas nėra atskaitingas
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savivaldybės tarybai, nėra teisinio pagrindo riboti jos, kaip Įstaigos direktorės,
teisės būti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nare.
Atsakovas VRK atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodo, kad su skundu
nesutinka, ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepime atsakovas teigia, jog faktas, kad pareiškėja eina Įstaigos
direktoriaus pareigas VRK tapo žinomas 2009 m. liepos 7 d., t. y. pradėjus
tikrinti dalies Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narių pasirašytą pranešimą–
skundą, kuriame keliamas klausimas dėl pareiškėjos einamų pareigų
suderinamumo su Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nario mandatu
(Įstatymo 87 str. 1 d. 9 p., 90 str. 1 d.). Nurodo, kad tyrimo metu buvo
kreiptasi į Kazlų Rūdos savivaldybės merą ir administracijos direktorių
su klausimais: 1) ar Kazlų Rūdos savivaldybė 2008–2009 m. subsidijavo ar
kitais būdais skyrė lėšų ar turto Įstaigai; 2) ar Kazlų Rūdos savivaldybė ar
jai pavaldžios/atskaitingos įstaigos/įmonės 2008–2009 m. iš Įstaigos įsigijo
paslaugų. Akcentavo, jog į abu klausimus buvo atsakyta teigiamai, pateikti
tai patvirtinantys dokumentai (Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
2009 m. rugsėjo 1 d. raštas Nr. SD-2416-17.9-03).
Remiasi Įstatymo 90 straipsnio 1 dalimi ir pažymi, kad joje pateikiamas
baigtinis sąrašas pareigų, kurios yra nesuderinamos su savivaldybės tarybos
nario pareigomis. Teigia, jog Viešųjų įstaigų įstatymas neišskiria savivaldybės
viešųjų įstaigų kaip specialios viešųjų įstaigų rūšies, taip pat nėra apibrėžti
kriterijai jų priklausomybei (valstybės, savivaldybės ir pan.) nustatyti. Mano,
kad sąvoka „savivaldybės viešoji įstaiga” yra išvestinė ir turi būti suprantama
kaip viešoji įstaiga, kuri visiškai arba iš dalies priklauso savivaldybei.
Nukreipia į Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punktą,
8 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK)
2.34 straipsnio 2 dalį, 2.74 straipsnio 2 dalį ir teigia, kad savivaldybė, viena
ar su kitais asmenimis steigdama juridinį asmenį (ar įgydama akcijų, dalių
ar pajų), tuo turi siekti įgyvendinti savo funkcijas (įgyvendinti savivaldos
teisę inter alia teikdama įstatymuose numatytas viešąsias paslaugas), todėl
preziumuojama, jog Kazlų Rūdos savivaldybė, būdama vienu iš Įstaigos
steigėjų, siekė tikslų, būtinų savivaldybės funkcijoms įgyvendinti. Dėl to
viešosios įstaigos, kurios steigėjas yra inter alia savivaldybė, vadovas ar
kolegialus valdymo organo narys negali būti ir atitinkamos savivaldybės
tarybos narys.
Laikosi pozicijos, kad viešosios įstaigos priklausomybės savivaldybei
susiejimas su „daugumos turėjimu” viešosios įstaigos dalininkų susirinkime
yra ydingas, nes yra lengvai apeinamas priimant asmenį formaliu dalininku
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(Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 3 dalis). Teigia, jog pareiškėjos
argumentas, kad Įstaigos direktorius yra atskaitingas visuotiniam dalininkų
susirinkimui, o ne tiesiogiai savivaldybės tarybai, nėra reikšmingas
nagrinėjamo klausimo kontekste. Tvirtina, kad Įstatymo 90 straipsnio 1
dalimi akivaizdžiai yra siekiama išvengti užprogramuoto interesų konflikto,
susijusio su savivaldybės tarybos narių teise ir pareiga kontroliuoti ir
prižiūrėti tiesiogiai ar per savivaldybės administracijos įgaliotus pareigūnus
savivaldybei nuosavybės teisėmis (inter alia dalinės nuosavybės teisėmis)
priklausančių viešųjų įstaigų vadovų ar valdymo organų narių veiklą, o toks
interesų konfliktas neišvengiamai kyla, jeigu tokias pareigas eina savivaldybės
tarybos narys, nes iš esmės jis kontroliuoja savo paties veiklą. Be to, toks
asmuo neišvengiamai yra įpareigojamas priimti sprendimus, palankius
savivaldybės, kurios tarybos narys jis yra, interesams, o tai suponuoja interesų
konfliktą kitų viešosios įstaigos dalininkų atžvilgiu.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

III.

Skundas tenkintinas.
Administracinis ginčas kilo dėl individualaus administracinio akto, t. y.
Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.
Byloje nustatyta, kad pareiškėja Sprendimo priėmimo metu buvo Kazlų
Rūdos savivaldybės tarybos narė ir Įstaigos direktorė (VRK 2007 m. kovo 4 d.
sprendimas Nr. 156 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos rinkimų galutinių
rezultatų patvirtinimo“; Įstaigos 2003 m. spalio 6 d. visuotinio dalininkų
susirinkimo protokolas Nr. 1, b. l. 17–18). VRK, laikydamasi pozicijos,
kad šios pareigos Įstatymo 90 straipsnio 1 dalies prasme yra tarpusavyje
nesuderinamos, Sprendimu inter alia pripažino pareiškėjos, kaip Kazlų Rūdos
savivaldybės tarybos narės, įgaliojimus nutrūkusius. Pareiškėja nurodo,
kad Sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio
1 dalies, kadangi yra grindžiamas neteisingais duomenimis, jog Įstaiga yra
savivaldybės viešoji įstaiga, dėl ko turi būti panaikintas.
Įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad savivaldybės tarybos
nario pareigos nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo nario,
Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su apskrities
viršininko ar apskrities viršininko pavaduotojo, su Vyriausybės atstovo
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apskrityje pareigomis, su valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų
pareigomis. Be to, savivaldybės tarybos nario pareigos nesuderinamos su
savivaldybės kontrolieriaus ar savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės
tarnautojo pareigomis, su savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo
pavaduotojo ar savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo pareigomis,
su savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų pareigomis, savivaldybės viešųjų
įstaigų, savivaldybės įmonių vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo
organo nario pareigomis, savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių
kolegialaus valdymo organo (valdybos) nario pareigomis arba savivaldybės
kontroliuojamos akcinės bendrovės vadovo pareigomis.
Taigi su savivaldybės tarybos nario pareigomis nesuderinamas pareigas,
pagal ribojimų tikslą, galima išskirti į tris grupes. Pirmajai grupei priklausytų
tos pareigos, kurios kituose teisės aktuose įvardijamos kaip nesuderinamos
su jokiomis kitomis pareigomis, t. y. Respublikos Prezidento, Seimo nario,
Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigos. Antrajai grupei –
tos pareigos, kurios suponuoja savivaldybės institucijų išorinės kontrolės
įgalinimus, t. y. apskrities viršininko ar apskrities viršininko pavaduotojo,
Vyriausybės atstovo apskrityje, valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų
pareigos. Visos likusios Įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos,
inter alia savivaldybės viešosios įstaigos vadovo ir kolegialaus valdymo
organo nario pareigos, patenka į trečiąją grupę, kurios pagrindas – galimybė
daryti lokalinio pobūdžio įtaką, t. y. tokias pareigas einantys asmenys, kurie
tuo pačiu metu yra ir savivaldybės tarybos nariai, turi vidinės kontrolės, t. y.
kontrolės, nukreiptos iš esmės į jų pačių vykdomą veiklą, įgalinimus. Pastarieji
ribojimai nėra savitiksliai: jie atspindi įstatymų leidėjo valią, kad realizuojant
išorinės ir vidinės kontrolės įgalinimus, jais nebūtų piktnaudžiaujama, kas
galėtų suponuoti neskaidrių sprendimų priėmimą ir pan.
Viešųjų įstaigų įstatymas, kaip teisingai nurodė atsakovas, nepateikia nei
„savivaldybės viešosios įstaigos“ sąvokos, nei kriterijų, kurie leistų atitinkamą
viešąją įstaigą laikyti savivaldybės viešąja įstaiga. Nagrinėjamu atveju iš bylos
šalių argumentų buvo identifikuoti du požymiai, kurie gali lemti viešosios
įstaigos traktavimą savivaldybės viešąja įstaiga, – tai kontrolės ir nuosavybės
požymiai. VRK laikosi pozicijos, kad tam, jog viešoji įstaiga būtų pripažinta
savivaldybės viešąja įstaiga, užtenka konstatuoti, jog vienas iš dalininkų yra
savivaldybė, nepriklausomai nuo to, kokia jos vykdomos kontrolės tokios
viešosios įstaigos atžvilgiu apimtis. Pareiškėja teigia, kad savivaldybės
viešosios įstaigos statusą viešoji įstaiga įgyja tik tada, kai savivaldybė yra
vienintelis viešosios įstaigos dalininkas (pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 7
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straipsnio 3 dalį vienintelis viešosios įstaigos dalininkas vadinamas viešosios
įstaigos savininku), o kitais atvejais tokią išvadą galima daryti tik įvertinus
savivaldybės kontrolės tokios viešosios įstaigos atžvilgiu apimtį.
Konstitucinis Teismas 2004 m. vasario 13 d. sprendime išaiškino, jog
jeigu įstatymuose nustatyta, kad savivaldybių įstaigų, įmonių vadovai ar jų
pareigūnai yra atskaitingi savivaldybių taryboms už savo ar atitinkamų
įstaigų, įmonių veiklą, tai jie tuo pat metu negali būti tų savivaldybių tarybų
nariais, kadangi priešingu atveju būtų iškreipta savivaldybių tarybų (kaip
teritorinių bendruomenių atstovybių) teisė prižiūrėti joms atskaitingų įstaigų,
įmonių (jų vadovų ar pareigūnų) veiklą, nes susidarytų tokia teisinė situacija,
kai savivaldybių taryboms atskaitingų įstaigų, įmonių vadovai ar pareigūnai
prižiūrėtų patys save (savo pačių veiklą), būtų atskaitingi patys sau.
Kai viešosios įstaigos dalininkas yra vienas – savivaldybė, kontrolės
požymis sutampa su nuosavybės požymiu tiek kokybiniu, tiek kiekybiniu
aspektais. Tokią viešąją įstaigą neabejotinai galima vadinti savivaldybės
viešąją įstaiga sensu stricto. Tačiau kitais atvejais, t. y. kai savivaldybė tėra
vienas iš viešosios įstaigos dalininkų, kontrolės ir nuosavybės požymiai
pirmiau paminėtais aspektais nebūtinai sutampa, be to, viešosios įstaigos
įvardijimas savivaldybės viešąja įstaiga vien tuo pagrindu, kad vienas iš
viešosios įstaigos dalininkų yra savivaldybė, yra akivaizdžiai nepagrįstas
(negalima sutikti ir su atsakovo pozicija, jog taip bus paneigtas savivaldybės,
kaip vieno iš viešosios įstaigos steigėjų ir dalininkų, siekis per atitinkamą
viešąją įstaigą įgyvendinti savo funkcijas). Tokiu atveju Įstatymo 90 straipsnio
1 dalies lingvistinis aiškinimas suponuoja, kad savivaldybės tarybos nario
mandatas nėra suderinamas tik su viešosios įstaigos, kurios vienintelis
dalininkas yra savivaldybė, vadovo ar kolegialaus valdymo organo nario
pareigomis, kas nevisiškai atitinka Įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatytų
ribojimų tikslą. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, tokioje situacijoje esminis
kriterijus, kurio pagrindu galima daryti išvadą, kad savivaldybės tarybos
nario pareigos nėra suderinamos su atitinkamos viešosios įstaigos vadovo
ar kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, turi būti ne tik subjektai,
tarp kurių susiklosto atskaitomybės santykiai. Kitaip tariant, tai priklauso
ne tik nuo to, kas yra įgaliotas kontroliuoti viešąją įstaigą, o kartu – ir jos
vadovą ar kolegialų valdymo organą bei jo narius, bet ir kokia apimtimi jis
gali tai daryti tuo atveju, jeigu jam tai daryti pavesta kartu su kitais subjektais
(viešosios įstaigos dalininkais): pažymėtina, kad šis aspektas turi būti
vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju (žr., pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2009 m. balandžio 6 d. sprendimą administracinėje
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byloje Nr. R1-1/2009), kas reiškia, jog iš esmės turi būti tikrinama, ar viešoji
įstaiga atitinka savivaldybės viešosios įstaigos sensu largo požymius.
Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, jog Sprendime terminas
„savivaldybės viešoji įstaiga“, priešingai nei nurodo pareiškėja, nėra
vartojamas, tačiau, nepaisant to, iš jo turinio galima daryti išvadą, jog VRK
Įstaigą nagrinėjamu atveju laiko savivaldybės viešąja įstaiga.
Įstaigos steigėjai ir dalininkai yra trys, t. y. Kazlų Rūdos savivaldybės
taryba, religinė bendruomenė „Vilkaviškio vyskupijos Kazlų Rūdos
Caritas“ ir religinė bendruomenė „Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus širdies parapija“
(2003 m. rugsėjo 22 d. Įstaigos steigimo sutartis, b. l. 7–8; Įstaigos įstatų
(b. l. 9–16) 7 p.). Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje inter alia
numatyta, kad visuotiniame dalininkų susirinkime sprendžiamojo balso teisę
turi visi viešosios įstaigos dalininkai ir kad vienas dalininkas visuotiniame
dalininkų susirinkime turi vieną balsą, jei viešosios įstaigos įstatuose
nenustatyta kitaip. Pastarąją nuostatą VRK vertino kaip galimybę, priimant
asmenį nominaliu dalininku, sprendimus, susijusius su viešąja įstaiga, priimti
ir neturint klasikinės daugumos. Teisėjų kolegija vertina, kad nagrinėjamu
atveju toks atsakovo argumentas tėra hipotezė, nes, kaip matyti iš Įstaigos
įstatų 30 punkto, Įstaigos visuotiniame dalininkų susirinkime sprendžiamojo
balso teisę po lygiai turi dalininkai, kas reiškia, jog Kazlų Rūdos savivaldybės
taryba turi 1/3 balsų Įstaigos visuotiniame dalininkų susirinkime. Taigi
Kazlų Rūdos savivaldybė, kaip Įstaigos dalininkas, turi tam tikrus kontrolės
Įstaigos atžvilgiu įgalinimus, tačiau, kaip jau buvo minėta, yra svarbus ne pats
kontrolės faktas, o jos apimtis.
Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta,
kad visuotinis viešosios įstaigos dalininkų susirinkimas skiria ir atleidžia
viešosios įstaigos vadovą, nustato jo darbo sutarties sąlygas (iš esmės
analogiška nuostata įtvirtinta ir Įstaigos įstatų 34.4 punkte). Taigi viešosios
įstaigos vadovas yra atsakingas ir atskaitingas viešosios įstaigos visuotiniam
dalininkų susirinkimui. Teisėjų kolegija pažymi, kad Įstaigos vadovas būtų
atsakingas ir atskaitingas tiesiogiai savivaldybės tarybai tik tuo atveju, kai
vienintelis viešosios įstaigos dalininkas būtų savivaldybė, o nagrinėjamu
atveju taip nėra, todėl svarbu nustatyti, kokią įtaką Įstaigos visuotiniame
dalininkų susirinkime priimant atitinkamus sprendimus, inter alia pirmiau
minėtąjį, turi Kazlų Rūdos savivaldybės taryba. Pagal Viešųjų įstaigų įstatymo
10 straipsnio 2 dalį viešosios įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo
sprendimai, išskyrus sprendimus, numatytus šio straipsnio 1 dalies 8, 9
ir 10 punktuose, t. y. sprendimus dėl viešajai įstaigai nuosavybės teisėmis
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priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos
sutartį ar įkeitimo, viešosios įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo
sąlygų tvirtinimo ir viešosios įstaigos pertvarkymo, priimami paprasta visų
susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma. Kaip matyti iš Įstaigos
įstatų 33 punkto, visi Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai
priimami kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3
visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų. Taigi akivaizdu, kad Kazlų
Rūdos savivaldybės taryba, būdama vienas iš trijų Įstaigos dalininkų, negali
savarankiškai priimti sprendimų, priskirtų Įstaigos visuotinio dalininkų
susirinkimo kompetencijai, dar daugiau – tokie sprendimai gali būti
priimami ir jai nedalyvaujant. Atitinkamai ir kontrolė Įstaigos direktoriaus
atžvilgiu yra vykdoma in corpore, neišskiriant Kazlų Rūdos savivaldybės
tarybos, kaip subjekto, šioje srityje turinčio platesnius įgaliojimus už kitus
Įstaigos dalininkus. Tokią poziciją patvirtina ir Vietos savivaldos įstatymo
16 straipsnio 2 dalies 19 punktas ir 3 dalies 3−6 punktai, kurie viešosios
įstaigos vadovo ar kolegialaus valdymo organo atskaitomybę savivaldybės
tarybai sieja su tokios viešosios įstaigos priklausymu išimtinai savivaldybei
(pavyzdžiui, Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punkte inter
alia įtvirtinta, kad „<…> viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė)
<…> vadovų ataskaitų ir atsakymų į savivaldybės tarybos narių paklausimus
išklausymas reglamento nustatyta tvarka, sprendimų dėl šių ataskaitų ir
atsakymų priėmimas“).
Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad
nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, jog Įstaiga sensu largo yra
savivaldybės viešoji įstaiga, ir atitinkamai – kad pareiškėjos, kaip Kazlų
Rūdos savivaldybės tarybos narės ir Įstaigos vadovės, pareigos Įstatymo
90 straipsnio 1 dalies prasme tarpusavyje nėra suderinamos, todėl VRK
Sprendimas, kuriame buvo padaryta priešinga išvada, naikintinas.
Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovas kaip vieną iš argumentų
dėl Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo nurodo tą aplinkybę, jog Kazlų
Rūdos savivaldybė pastaraisiais metais ne tik finansiškai rėmė Įstaigą, bet
ir pirko iš jos paslaugas. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju tai
nėra reikšminga, kadangi Kazlų Rūdos savivaldybės finansinis/materialinis
indėlis į Įstaigos biudžetą nesuteikia jai jokių papildomų teisių, susijusių
su sprendimų priėmimu (atitinkamai – ir kontrole) Įstaigos visuotiniame
dalininkų susirinkime.
Dėl pirmiau nurodytų priežasčių pareiškėjos skundas tenkintinas, o
Sprendimas, kaip neteisėtas ir nepagrįstas, naikintinas.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 88 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija
nusprendžia:
Pareiškėjos R. A. skundą tenkinti ir Lietuvos Respublikos vyriausiosios
rinkimų komisijos 2010 m. sausio 6 d. sprendimą Nr. 4 „Dėl Kazlų Rūdos
savivaldybės tarybos narės R. A. einamų pareigų nesuderinamumo“
panaikinti.
Sprendimas neskundžiamas.

3.9. Dėl bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo institucijų, įstaigų ir
pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo ar vidaus administravimo srityje
3.9.1. Dėl suimtojo įrašymo į linkusiųjų užpulti įskaitą, kaip prevencinės
apsaugos ir priežiūros priemonės ir jos taikymo pagrindų
Suimtojo ar nuteistojo įrašymas į Linkusiųjų užpulti įskaitą yra ne drausminė
nuobauda, o prevencinė apsaugos ir priežiūros priemonė (Laisvės atėmimo vietų
apsaugos ir priežiūros instrukcijos 133 p.), kuria siekiama apsaugoti kardomojo
kalinimo vietos ar pataisos įstaigos darbuotojus bei kitus asmenis nuo galimo
užpuolimo, kurio metu prieš juos gali būti panaudotas fizinis smurtas.
Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos 133 punkto sudėtis
formali. Ši teisės norma nenustato, kad suimtasis ar nuteistasis gali būti
įrašytas į Linkusiųjų užpulti įskaitą tik tuo atveju, kai kyla teisinės pasekmės, t. y.
pareigūnas ar kitas asmuo užpuolamas ir sužalojamas. Įrašymas į Linkusiųjų
užpulti įskaitą yra pagrįstas ir tuo atveju, jei numatyta tvarka yra nustatoma, jog
suimtasis ar nuteistasis bandė užpulti tardymo izoliatoriaus, pataisos įstaigos
darbuotojus ar kitus asmenis, tačiau dėl to pasekmių nekilo (sužalotų asmenų
nebuvo).
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Administracinė byla Nr. A146-1517/2010
Procesinio sprendimo kategorija 21

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. vasario 17 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas),
Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjui R. J.,
atsakovo atstovei Miglei Einorytei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo R. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjo R. J. skundą atsakovams Lukiškių tardymo
izoliatoriui-kalėjimui ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos dėl sprendimų panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas R. J. (toliau – ir pareiškėjas) Vilniaus apygardos
administraciniam teismui pateiktu skundu prašė panaikinti Lukiškių
tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – ir Lukiškių TI-K) direktoriaus
2008 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. N-47, kuriuo jis buvo įrašytas į
Linkusiųjų užpulti įskaitą ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Kalėjimų departamentas)
2008 m. birželio 13 d. sprendimą Nr. 2S-1953.
Pareiškėjas
paaiškino,
kad
Lukiškių
TI-K
direktoriaus
2008 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. N-47 jis nepagrįstai įtrauktas į Linkusiųjų
užpulti įskaitą. Teigė, kad priimant skundžiamą įsakymą, nebuvo atsižvelgta
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į tai, kad tarnybinius pranešimus surašę pareigūnai 2008 m. vasario 7 d.
vartojo prieš jį smurtą, ir dėl šio įvykio vyksta ikiteisminis tyrimas, kuriame
pareiškėjas yra pripažintas nukentėjusiuoju. Pareiškėjo nuomone, vykstant
ikiteisminiam tyrimui, atsakovas negalėjo priimti įsakymo dėl įrašymo
į Linkusiųjų užpulti įskaitą, nes tai yra neteisėtas kišimasis ir poveikis
ikiteisminį tyrimą atliekantiems pareigūnams. Įsakymas dėl įrašymo į
Linkusiųjų užpulti asmenų įskaitą priimtas tik 2008 m. gegužės 15 d. Pasak
pareiškėjo, šis įsakymas yra atsakovo gynybinė pozicija siekiant pateisinti
Lukiškių TI-K pareigūnų smurtą jo atžvilgiu. Pažymėjo, kad nė vienas
iš Lukiškių TI-K pareigūnų, kurie teigė, kad prieš juos buvo panaudotas
smurtas, nesikreipė dėl medicininės apžiūros. Lukiškių TI-K direktoriaus
2008 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. N-47 apskundė Kalėjimų departamentui,
tačiau Kalėjimų departamentas 2008 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 2S-1953
jo skundą nepagrįstai atmetė.
Atsakovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas su pareiškėjo
skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l.
34–36) paaiškino, kad pareiškėjas 2008 m. vasario 7 d. apie 8 val. 10 min.
rytinio patikrinimo metu necenzūriniais žodžiais reiškė nepasitenkinimą
Lukiškių TI-K pareigūnų veiksmais bei įstaigoje galiojančiomis vidaus
tvarkos taisyklėmis. Dėl tokio elgesio buvo nuvestas į Socialinės reabilitacijos
skyriaus viršininko kabinetą pasiaiškinti raštu. Kabinete elgėsi įžūliai,
grasino pareigūnams, sugriebė Socialinės reabilitacijos būrio viršininkui už
striukės. Siekiant nutraukti neteisėtus R. J. veiksmus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos kardomojo kalinimo įstatymo (toliau – ir Kardomojo kalinimo
įstatymas) 30 straipsnyje numatytais specialiųjų priemonių panaudojimo
pagrindais, prieš suimtąjį buvo panaudotos specialiosios priemonės – guminė
lazda, koviniai imtynių veiksmai užlaužiant rankas už nugaros ir uždėti
antrankiai (iki nusiramins). R. J. nusiraminus, antrankiai buvo nuimti, tačiau
jis vėl bandė panaudoti smurtą prieš pareigūnus T. B. (bandė suduoti koja
į pilvą) ir R. T. (bandė suduoti kumščiu į galvą), tačiau pareigūnai smūgių
išvengė. Dėl šios priežasties vėl buvo taikytos specialiosios priemonės,
kurias naudojant R. J. aktyviai priešinosi. 2008 m. vasario 7 d. apie 12 val.
10 min. medicininės apžiūros metu buvo užfiksuoti pareiškėjo kairiojo
skruosto nubrozdinimai, kairiosios ausies poodinė kraujosruva, nugaros
ir abiejų sėdmenų poodinės kraujosruvos. Atlikus tarnybinį patikrinimą
dėl specialiųjų priemonių panaudojimo, 2008 m. vasario 12 d. tarnybinio
patikrinimo išvadoje Nr. 24-225 buvo nustatyta, kad Lukiškių TI-K pareigūnų
veiksmai buvo teisėtai atlikti vadovaujantis Kardomojo kalinimo įstatymo
362

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

30 straipsnio 1 dalies 1 punktu, ir pasiūlyta įrašyti R. J. į Linkusiųjų užpulti
įskaitą. Surinkta medžiaga apie 2008 m. vasario 7 d. įvykį nustatyta tvarka
buvo perduota Lukiškių TI-K Drausmės komisijai, kuri 2008 m. gegužės 15 d.
posėdyje nutarė įrašyti R. J. į Linkusių užpulti įskaitą. Lukiškių TI-K
direktoriaus 2008 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. N-47 pareiškėjas buvo
įrašytas į šį sąrašą.
Suimtųjų ir nuteistųjų įrašymo į Linkusiųjų užpulti sąrašą ir jų
priežiūros ypatumus reglamentuoja Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2005 m. liepos 4 d.
įsakymu Nr. 4/07-130 patvirtinta Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir
priežiūros instrukcija (toliau – ir Apsaugos ir priežiūros instrukcija). Šios
Instrukcijos 133 punkte numatyta, kad drausmės komisijai medžiaga
teikiama svarstyti, kai suimtasis arba nuteistasis užpuolė arba bandė užpulti
tardymo izoliatoriaus, pataisos įstaigų darbuotojus ar kitus asmenis. Kadangi
pareiškėjas 2008 m. vasario 7 d. įvykdė drausmės pažeidimą – bandė užpulti
Lukiškių TI-K pareigūnus, todėl ir buvo įrašytas į Linkusių užpulti įskaitą,
siekiant išvengti tolimesnių, galimų pareiškėjo neteisėtų veiksmų prieš
pareigūnus ar kitus asmenis.
Teigė, kad 2008 m. vasario 21 d. nutarimas pripažinti pareiškėją
nukentėjusiuoju baudžiamojoje byloje tėra ikiteisminio tyrimo dokumentas
dėl to, kad pareiškėjas kreipėsi skundu į Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą
dėl galimai neteisėtų Lukiškių TI-K pareigūnų veiksmų jo atžvilgiu. Tai, kad
Lukiškių TI-K tarnybinio tyrimo išvada buvo parengta 2008 m. vasario 12 d.,
o Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymas dėl įrašymo į Linkusių užpulti įskaitą
priimtas 2008 m. gegužės 15 d., nėra vilkinimas, nes nuo 2008 m. vasario 2 d.
iki kovo 21 d. pareiškėjas buvo gydomas ligoninėje. Drausmės komisijos
posėdis pagal poreikį buvo surengtas 2008 m. gegužės 15 d. Nei Apsaugos
ir priežiūros instrukcija, nei Lukiškių TI-K nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 168
(toliau – ir Lukiškių TI-K nuostatai), nenumato konkretaus termino, per
kurį drausmės komisija privalo surengti posėdį ir priimti sprendimą, todėl
Lukiškių TI-K teisės aktų reikalavimų nepažeidė.
Atsakovas Kalėjimų departamentas su pareiškėjo skundu nesutiko ir
prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l. 61–63) paaiškino,
kad Lukiškių TI-K direktorius, priimdamas ginčijamą įsakymą atsižvelgė į
tarnybinio tyrimo išvadą bei Drausmės komisijos siūlymą ir pagrįstai įrašė
pareiškėją į Linkusiųjų užpulti įskaitą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl
pareiškėjo sužalojimo neturi teisinės reikšmės priimant sprendimą dėl jo
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įtraukimo į Linkusiųjų užpulti sąrašą. Atkreipė dėmesį, kad pareigūnai turi
teisę ginti save ir kitus asmenis nuo neteisėtų veiksmų panaudodami visas
įstatymuose nustatytas priemones. Teigė, kad Lukiškių TI-K pareigūnų
veiksmai R. J. atžvilgiu buvo teisėti.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 29 d.
sprendimu (b. l. 102–104) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas pažymėjo, kad pagal bendrą įrodinėjimo naštos paskirstymo
taisyklę, pareiškėjas turi įrodyti aplinkybes, kurios yra nurodytos kaip jo
skundo pagrindas, t. y. faktus, patvirtinančius ginčijamo teisinio santykio
buvimą, ir faktus, liudijančius, kad pareiškėjo teisė arba įstatymu saugomas
interesas yra pažeisti. Ginčo šalių nurodytos aplinkybės patvirtinamos
tiesioginiais rašytiniais įrodymais, t. y. faktiniais duomenimis, betarpiškai
patvirtinančiais arba paneigiančiais turinčių bylai reikšmės aplinkybių
buvimą ar nebuvimą (ABTĮ IX skirsnis, šio skirsnio 57, 58 str.).
Teismas nustatė, kad pareiškėjo skundo argumentai nėra adekvatūs
byloje esantiems rašytiniams įrodymams. Iš pareiškėjo paaiškinimų
ir byloje esančių rašytinių įrodymų teismas padarė išvadą, kad R. J.
2008 m. vasario 7 d. Lukiškių TI-K patalpose įvykdė drausmės pažeidimą.
Specialiosios priemonės (guminė lazda, koviniai imtynių veiksmai bei
antrankiai) aptariamoje situacijoje pagal byloje esančius rašytinius įrodymus
taikytos teisėtai, vadovaujantis Kardomojo kalinimo įstatymo 30 straipsnio
1 dalies 1 punkto nuostatomis. Teismas vertino, kad drausminė nuobauda
už pareiškėjo nusižengimą buvo taikyta nurodant teisės aktų pagrindus.
Teismas atmetė pareiškėjo argumentą, kad ginčijami sprendimai daro įtaką
ikiteisminiam tyrimui. Teismas konstatavo, jog iš proceso šalių paaiškinimų
bei byloje esančios rašytinės medžiagos darytina išvada, kad konkrečioje
situacijoje Lukiškių TI-K pareigūnai veikė įstatymo nustatyta tvarka, t. y.
buvo kompetentingi ir objektyvūs, jų veiksmai, atsižvelgiant į konkrečias
situacijos aplinkybes, buvo teisiškai pagrįsti, asmeniui suprantami ir
neįžeidžiantys. Nustatė, kad pažeidimo faktinės aplinkybės nustatyta tvarka
buvo užfiksuotos oficialiuose dokumentuose, todėl Lukiškių TI-K direktorius
2008 m. gegužės 15 d., vadovaudamasis Apsaugos ir priežiūros instrukcija
bei atsižvelgdamas į Drausmės komisijos 2008 m. gegužės 15 d. sprendimą
ir tarnybinio tyrimo išvadas, pagrįstai įrašė pareiškėją į Linkusiųjų užpulti
įskaitą.
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Teismas nustatė, kad Kalėjimų departamento 2008 m. birželio 13 d.
sprendimo Nr. 2S-1953 turinys ir argumentai atitinka rašytinių įrodymų
visumą, sprendimas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 8 straipsnio nustatytus reikalavimus, todėl naikinti šį sprendimą
nėra pagrindo.
III.
Pareiškėjas R. J. (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą
(b. l. 114–115), kuriuo prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo
2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jo
skundą patenkinti.
Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
1. Apelianto nuomone, skundžiamas teismo sprendimas priimtas
objektyviai neįsigilinus į ginčo aplinkybes, remtasi vien atsakovų
argumentais, o jo prašymai atmesti. Nebuvo patikrintas 284-oje kameroje
kalinčiųjų asmenų skaičius, neapklausti šioje kameroje kalėję 3 asmenys.
2. Teigia, kad 2008 m. vasario 7 d. rytinio patikrinimo metu nesikeikė,
nebuvo agresyvus. Nė vienas tariamai jo užpultų Lukiškių TI-K pareigūnų
nesikreipė į sveikatos priežiūros skyrių.
3. Dėl 2008 m. vasario 7 d. įvykio drausminė nuobauda jam nebuvo
paskirta. Mano, kad jo įrašymas į Linkusiųjų užpulti įskaitą yra pareigūnų
kerštas, nes jis kreipėsi į prokuratūrą dėl to, kad 2008 m. vasario 7 d.
jį sumušė Lukiškių TI-K pareigūnai ir ikiteisminio tyrimo metu buvo
pripažintas nukentėjusiuoju. Įsakymas dėl jo įrašymo į Linkusiųjų užpulti
įskaitą dėl 2008 m. vasario 7 d. įvykio priimtas tik 2008 m. gegužės 15 d. Nuo
2008 m. vasario 8 d. iki 2008 m. kovo 20 d. buvo gydomas Laisvės atėmimo
vietų ligoninėje, tačiau ligoninė yra Lukiškių TI-K patalpose ir jo gydymasis
nebuvo kliūtimi jo dalyvavimui Drausmės komisijos posėdyje.
Atsakovas Lukiškių TI-K pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (b. l.
129–130), kuriuo prašo atmesti pareiškėjo apeliacinį skundą, o pirmosios
instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime išdėstė šiuos
nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
1. 2008 m. vasario 7 d. Lukiškių TI-K patalpose apeliantas įvykdė
drausmės pažeidimą, kurio aplinkybės yra užfiksuotos įstaigos pareigūnų
tarnybiniuose pranešimuose bei tarnybinio tyrimo išvadoje. Apeliantas
savo teiginių, kad Lukiškių TI-K pareigūnai jo atžvilgiu elgėsi neteisėtai,
specialiąsias priemones panaudojo be reikalo, o minėtas įstaigos direktoriaus
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įsakymas yra pareigūnų pasirinkta gynybinė pozicija, norint išvengti
atsakomybės už neteisėtus veiksmus, jokiais įrodymais nepagrindė.
2. Teisės aktai nenustato įstaigos vadovui pareigos skirti drausminę
nuobaudą suimtajam arba nuteistajam, padariusiam nusižengimą, prieš
priimant sprendimą jį įrašyti į Linkusiųjų užpulti įskaitą.
3. Lukiškių TI-K pareigūnams 2008 m. vasario 7 d. pareiškėjo smūgių
pavyko išvengti, todėl pagrindo kreiptis į medikus nebuvo.
4. Bausmių vykdymo teisės aktuose nėra nustatyto termino, per kurį
turi būti priimtas sprendimas dėl įrašymo į Linkusiųjų užpulti įskaitą, o
Drausmės komisija sprendžia klausimus ne tik dėl įrašymo į šią įskaitą, bet
ir kitus klausimus, todėl numatomus darbus paskirsto pagal svarbumą ir
sugrupuoja pagal nagrinėtinus klausimus.
Atsakovas Kalėjimų departamentas pateikė atsiliepimą į apeliacinį
skundą (b. l. 131–132), kuriuo prašo atmesti pareiškėjo apeliacinį skundą,
o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Mano, kad
Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylos aplinkybes
ir spręsdamas ginčą dėl atsakovų priimtų sprendimų pagrįstumo, detaliai
išnagrinėjo surinktą dokumentinę medžiagą, teismo posėdžio metu įdėmiai
išklausė visų byloje dalyvaujančių šalių argumentus ir priėmė motyvuotą,
visapusiškai pagrįstą bei teisėtą sprendimą.
Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:
1. 2008 m. vasario 12 d. tarnybinio tyrimo išvadoje Nr. 24225 buvo pateiktas pasiūlymas dėl 2008 m. vasario 7 d. įvykio įrašyti
apeliantą į Linkusiųjų užpulti įskaitą. Lukiškių TI-K Drausmės komisija
2008 m. gegužės 15 d. posėdyje šiam pasiūlymui pritarė. Tą pačią dieną,
vadovaudamasis Apsaugos ir priežiūros instrukcijos 133 punktu bei
atsižvelgdamas į Drausmės komisijos sprendimą, Lukiškių TI-K direktorius
priėmė apelianto skundžiamą įsakymą Nr. N-47, kuriuo jis buvo įtrauktas į
Linkusiųjų užpulti įskaitą. Pažymi, kad iš to galima daryti išvadą, jog Lukiškių
TI-K administracija, atsižvelgusi į nagrinėjamo įvykio aplinkybes, nusprendė,
kad įrašymas į Linkusiųjų užpulti įskaitą yra pakankama poveikio priemonė
apelianto atžvilgiu.
2. Įrašymas į Linkusiųjų užpulti įskaitą nėra nuobauda, tai prevencinė
priemonė, taikoma nuteistiesiems ar suimtiesiems. Drausminės nuobaudos
skyrimas yra įstaigos direktoriaus teisė, o ne pareiga, ir kiekvienu atveju, prieš
skiriant nuobaudą kalinamajam ar nuteistajam, yra objektyviai ištiriamos
įvykio aplinkybės bei įvertinama, ar konkreti poveikio priemonė padės
pasiekti keliamus tikslus.
366

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

Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas netenkinamas.
Nagrinėjamas ginčas kilęs dėl Lukiškių TI-K direktoriaus
2008 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. N-47, kuriuo suimtasis R. J. buvo
įrašytas į Linkusiųjų užpulti įskaitą, pagrįstumo bei teisėtumo. Kalėjimų
departamentas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą dėl šio įsakymo išankstine
ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, 2008 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 2S1953 pripažino, kad pareiškėjas į šią įskaitą įrašytas pagrįstai.
Iš bylos medžiagos matyti, kad skundžiamo įsakymo priėmimo metu
pareiškėjas buvo laikomas Lukiškių TI-K kaip asmuo, kuriam Baudžiamojo
proceso kodekso nustatyta tvarka kardomąja priemone buvo parinktas
suėmimas.
Asmenų, kuriems kardomąja priemone parinktas suėmimas, laikymo
kardomojo kalinimo vietose tvarką ir sąlygas nustato Kardomojo kalinimo
įstatymas (KKĮ 1 str.). Šio įstatymo 7 straipsnis nustato, kad Kardomojo
kalinimo vietų administracija užtikrina asmenų kalinimo tvarką kardomojo
kalinimo vietose ir veikia pagal šį ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus
bei norminius aktus. Kardomojo kalinimo įstatymo 29−32 straipsniai
reglamentuoja, kad šiuose straipsniuose numatytais pagrindais ir tvarka
kardomojo kalinimo vietose gali būti panaudojamos šiuo įstatymu
numatytos specialiosios priemonės. Aptariamo įstatymo 30 straipsnis
nustato atvejus, kuriais kardomojo kalinimo vietos pareigūnai gali panaudoti
prieš kalinamuosius specialiąsias priemones – antrankius, tramdomuosius
marškinius, gumines lazdas, kovinius imtynių veiksmus bei dujas, skirtas
asmens apsaugai. Tokiems atvejams priskirtos situacijos, kai: siekiama
apginti kardomojo kalinimo vietos darbuotojus ir kitus asmenis nuo
užpuolimo, kurio metu prieš juos naudojamas fizinis smurtas (KKĮ 30 str. 1
d. 1 p.); siekiama sulaikyti kalinamąjį, padariusį teisėtvarkos pažeidimą, jei
jis nevykdo kardomojo kalinimo vietos darbuotojo teisėtų reikalavimų arba
priešinasi jėga (KKĮ 30 str. 1 d. 2 p.).
Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos pavaldžiose laisvės atėmimo vietose laikomų nuteistųjų ir
suimtųjų apsaugos ir priežiūros tvarką, Lietuvos Respublikos bausmių
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vykdymo kodekso ir Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įstatymo
nuostatų įgyvendinimą šioje srityje reglamentuoja Laisvės atėmimo vietų
apsaugos ir priežiūros instrukcija, patvirtinta Kalėjimų departamento
direktoriaus 2005 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 4/07-130 (byloje aktuali
2007 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-162 redakcija). Šios Instrukcijos V
skyrius nustato suimtųjų ir nuteistųjų, linkusiųjų pabėgti, nusižudyti, žalotis
ar užpulti priežiūros ypatumus. Pagal minėtu teisės aktu nustatytą teisinį
reguliavimą nustačius, kad nuteistasis ar suimtasis turi polinkį į minėtas
veikas, toks asmuo gali būti nustatyta tvarka įrašomas į linkusiųjų pabėgti,
užpulti, nusižudyti ar žalotis įskaitas. Įrašymas į šias įskaitas reiškia, kad
suimtajam ar nuteistajam, priklausomai nuo šios įskaitos rūšies, taikomi
atitinkami priežiūros ypatumai, nustatomi papildomi režimo reikalavimai.
Apsaugos ir priežiūros instrukcijos 133 punktas nustato, kad
suimtajam arba nuteistajam užpuolus tardymo izoliatoriaus, pataisos įstaigos
darbuotojus ar kitus asmenis arba bandžius tai padaryti, visa surinkta
medžiaga apie įvykį teikiama svarstyti tardymo izoliatoriaus, pataisos įstaigos
drausmės komisijai.
Patikrinusi bylą (ABTĮ 136 str.), teisėjų kolegija konstatuoja, kad
pirmosios instancijos teismo išvados, jog pareiškėjo įrašymas į Linkusiųjų
užpulti įskaitą yra drausminė nuobauda už jo padarytą nusižengimą, yra
neteisingos. Suimtojo ar nuteistojo įrašymas į Linkusiųjų užpulti įskaitą
yra ne drausminė nuobauda, o prevencinė apsaugos ir priežiūros priemonė
(Apsaugos ir priežiūros instrukcijos 133 p.), kuria siekiama apsaugoti
kardomojo kalinimo vietos ar pataisos įstaigos darbuotojus bei kitus
asmenis nuo galimo užpuolimo, kurio metu prieš juos gali būti panaudotas
fizinis smurtas. Kadangi Vilniaus apygardos administracinis teismas
2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimu pareiškėjo skundą išsprendė iš esmės
teisingai, šis materialinės teisės normų taikymo netikslumas nėra pagrindas
naikinti skundžiamą įsakymą.
Byloje nustatyta, kad pareiškėjas (skundžiamo įsakymo priėmimo dieną
– suimtasis) buvo įrašytas į Linkusiųjų užpulti įskaitą remiantis surinkta
medžiaga, jog 2008 m. vasario 7 d. jis bandė pavartoti fizinį smurtą prieš tris
Lukiškių TI-K pareigūnus. Šis faktas buvo ištirtas tarnybinio patikrinimo
metu (Lukiškių TI-K 2008 m. vasario 12 d. tarnybinio patikrinimo išvada
Nr. 24-225) ir nustatyta, kad specialiųjų priemonių (guminė lazda, koviniai
imtynių veiksmai, antrankiai) panaudojimas atitiko Kardomojo kalinimo
įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei 2 dalies 1 punkto sąlygas.
Drausmės komisija, išnagrinėjusi pateiktą medžiagą, 2008 m. gegužės 15 d.
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posėdyje nutarė, kad yra pagrindas įrašyti R. J. į Linkusiųjų užpulti įskaitą.
Lukiškių TI-K direktorius 2008 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. N-47,
vadovaudamasis Apsaugos ir priežiūros instrukcijos 133 punktu bei
atsižvelgdamas į Drausmės komisijos sprendimą (2008 m. gegužės 15 d.
protokolas Nr. 31-14), įrašė suimtąjį R. J. į Linkusiųjų užpulti įskaitą.
Bylos medžiaga nesuteikia pagrindo padaryti išvadą, jog skundžiamu
įsakymu į Linkusiųjų užpulti įskaitą pareiškėjas įrašytas nepagrįstai. Apsaugos
ir priežiūros instrukcijos 133 punkto sudėtis formali. Ši teisės norma
nenustato, kad suimtasis ar nuteistasis gali būti įrašytas į Linkusiųjų užpulti
įskaitą tik tuo atveju, kai kyla teisinės pasekmės, t. y. pareigūnas ar kitas
asmuo užpuolamas ir sužalojamas. Įrašymas į Linkusiųjų užpulti įskaitą yra
pagrįstas ir tuo atveju, jei numatyta tvarka yra nustatoma, jog suimtasis ar
nuteistasis bandė užpulti tardymo izoliatoriaus, pataisos įstaigos darbuotojus
ar kitus asmenis (Instrukcijos 133 punktas), tačiau dėl to pasekmių nekilo
(sužalotų asmenų nebuvo). Apelianto argumentai, kad dėl 2008 m. vasario 7 d.
įvykio nė vienas TI-K pareigūnas nesikreipė dėl medicininės apžiūros, nėra
pagrindas pripažinti, kad įsakymas dėl pareiškėjo įrašymo į Linkusiųjų
užpulti įskaitą yra nepagrįstas. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareigūnai,
prieš kuriuos pareiškėjas bandė pavartoti fizinį smurtą, jo išvengė.
Apelianto argumentas, kad dėl 2008 m. vasario 7 d. įvykio drausminė
nuobauda jam nebuvo paskirta, sprendžiant dėl įsakymo, kuriuo jis įrašytas
į Linkusiųjų užpulti įskaitą, pagrįstumo bei teisėtumo nėra reikšminga, nes
teisės aktai įrašymo į šią įskaitą sąlygų su drausminės atsakomybės taikymu
ar netaikymu nesieja.
Apelianto nurodyta aplinkybė, kad pagal jo skundą dėl
2008 m. vasario 7 d. įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, ir pareiškėjas
buvo pripažintas nukentėjusiuoju, pati savaime nebuvo pagrindas pirmosios
instancijos teismui pripažinti, kad Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymas dėl
pareiškėjo įrašymo į Linkusiųjų užpulti įskaitą yra nepagrįstas ir neteisėtas.
Pirmiau minėta, kad Kardomojo kalinimo įstatymas jame išvardytais atvejais
leidžia panaudoti suimtųjų ir nuteistųjų atžvilgiu šiuo įstatymu numatytas
specialiąsias priemones. Pagal pateiktus į bylą įrodymus 2008 m. vasario 7 d.
pareiškėjas Lukiškių TI-K buvo sudaręs situaciją, atitinkančią Kardomojo
kalinimo įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą atvejį, suteikiantį
pagrindą taikyti jo atžvilgiu specialiąsias priemones. Apeliacinės instancijos
teismo posėdyje iš pareiškėjo ir atsakovo atstovo paaiškinimų nustatyta, jog
šis ikiteisminis tyrimas yra nutrauktas nenustačius Lukiškių TI-K pareigūnų
veiksmuose nusikalstamos veikos požymių.
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Apelianto argumentas, kad Drausmės komisija klausimą dėl jo įrašymo
į Linkusiųjų užpulti įskaitą svarstė, ir jis buvo įtrauktas į šią įskaitą praėjus
daugiau nei 3 mėnesiams po įvykio, nagrinėjamos bylos kontekste nėra
reikšminga ir negali būti traktuojama kaip procedūros pažeidimas, nes teisės
aktai nenustato termino, per kurį turi būti išspręsta dėl suimtojo ar nuteistojo
įrašymo į Linkusiųjų užpulti įskaitą po įvykio, kuris suteikė pagrindą svarstyti
tokį klausimą. Pagal Apsaugos ir priežiūros instrukcijos 133 punktą yra
numatyta privalomoji procedūra, kad visa surinkta medžiaga apie įvykį, dėl
kurio yra pagrindas įrašyti suimtąjį ar nuteistąjį į Linkusiųjų užpulti įskaitą,
teikiama svarstyti tardymo izoliatoriaus, pataisos įstaigos drausmės komisijai.
Nagrinėjamu atveju ši privalomoji procedūra dėl 2008 m. vasario 7 d.
įvykio buvo užbaigta 2008 m. gegužės 15 d. Pagal Lukiškių TI-K nuostatus
ir Lukiškių TI-K Drausmės komisijos nuostatus, Drausmės komisijos
sprendimai įstaigos direktoriui yra patariamojo pobūdžio. Kaip matyti iš
Drausmės komisijos 2008 m. gegužės 15 d. protokolo Nr.31-14, Komisija,
išnagrinėjusi medžiagą, nutarė įrašyti pareiškėją į Linkusiųjų užpulti įskaitą.
2008 m. gegužės 15 d. pareiškėjui apie priimtą sprendimą buvo pranešta
pasirašytinai supažindinant jį su šia Komisijos išvada. Lukiškių TI-K
direktorius Drausmės komisijos pasiūlymui pritarė ir 2008 m. gegužės 15 d.
įsakymu Nr. N-47 įrašė suimtąjį R. J. į Linkusiųjų užpulti įskaitą. Byloje
nenustatyta, kad buvo pažeistos pagrindinės procedūros ir taisyklės, dėl kurių
skundžiamą įsakymą būtų pagrindas pripažinti neteisėtu.
Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja,
kad tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą, remiantis jame išdėstytais
motyvais, nėra pagrindo. Vilniaus apygardos administracinio teismo
2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjo
apeliacinis skundas atmetamas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Pareiškėjo R. J. apeliacinį skundą atmesti. Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.10. Kitos ginčo administracinės bylos
3.10.1. Dėl taikių susirinkimų teisės
Vadovaujantis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencija ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, garantuodama
demokratinį pliuralizmą valstybė turi pozityvias pareigas užtikrinti veiksmingą
naudojimąsi taikių susirinkimų teise visiems, taip pat ir asmenims, turintiems
nepopuliarias pažiūras ar priklausantiems mažumoms. Esminė veiksmingo
naudojimosi susirinkimų laisve sąlyga yra teisėtumo prezumpcija, kuri
paneigiama atsisakant oficialiai sankcionuoti susirinkimą ir taip atgrasinant
mažumoms priklausančius asmenis nuo dalyvavimo susirinkime. Tokių
neigiamų pasekmių susirinkimų laisvei negalima išvengti, kai šios laisvės
teisinės gynybos priemonės yra taikomos tik po numatomo susirinkimo datos.
Sprendžiant, ar pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė – ginčijamo
įsakymo dėl leidimo organizuoti eitynes galiojimo sustabdymas – pagal
nustatytas aplinkybes yra adekvati siekiamam tikslui, nepažeidžia
proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų,
reikia įvertinti tiek neigiamas pasekmes, kurios atsirastų, jei reikalavimo
užtikrinimo priemonė nebūtų pritaikyta, o pareiškėjo skundas išnagrinėjus bylą
būtų patenkintas, tiek ir pasekmes, kurios atsirastų, jei reikalavimo užtikrinimo
priemonės būtų pritaikytos, tačiau skundas būtų atmestas. Nagrinėjamos
bylos aplinkybėmis, kai iki numatytos eitynių (susirinkimo) dienos nespėtų
įsiteisėti teismo sprendimas, kuriuo ginčas būtų išnagrinėtas iš esmės, laikytina,
kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas reikštų susirinkimų laisvės
ribojimą, kuriuo, remiantis minėta Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika,
būtų paneigiama esminė veiksmingo naudojimosi susirinkimų laisve sąlyga –
teisėtumo prezumpcija, tuo atgrasant mažumoms priklausančius asmenis nuo
dalyvavimo susirinkime. Remiantis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos 11 straipsniu, susirinkimų laisvės ribojimai turėtų būti
pagrįsti visuomenės sveikatos, moralės ir viešosios tvarkos pagrindais, kuriais
neturėtų būti piktnaudžiaujama. Priešingai, valstybė turi vykdyti savo pozityvias
pareigas, užtikrindama mažumoms priklausančių asmenų veiksmingą
naudojimąsi susirinkimų laisve ir apsaugodama nuo bet kokių kėsinimųsi
sutrukdyti veiksmingą naudojimąsi taikių susirinkimų laisve.
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Administracinė byla Nr. AS822-339/2010
Procesinio sprendimo kategorija 67; 79.2

NUTARTIS
2010 m. gegužės 7 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Irmanto Jarukaičio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir
Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų suinteresuotų asmenų V.
S., E. P. ir V. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2010 m. gegužės 5 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų Kauno
miesto savivaldybės tarybos nario S. B. ir Lietuvos Respublikos generalinio
prokuroro prašymus dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymų panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2010 m. gegužės 3 d. buvo
pateiktas Kauno miesto savivaldybės tarybos nario S. B. prašymas (vėliau šis
prašymas buvo patikslintas) dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2010 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 40-352 „Dėl leidimo
organizuoti eitynes „Už lygybę“ 1−4 punktų panaikinimo. Kauno miesto
savivaldybės tarybos narys S. B. taip pat pateikė prašymą taikyti reikalavimo
užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 40-352 „Dėl
leidimo organizuoti eitynes „Už lygybę“ 1−4 punktų galiojimą iki teismo
sprendimo įsiteisėjimo. Prašymas grindžiamas ta aplinkybe, kad, nesiėmus
reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, eitynės „Už lygybę“ gali
išprovokuoti priešingai mąstančių ir priešingus įsitikinimus turinčių Lietuvos
Respublikos gyventojų neramumus, būtų giliai ir skaudžiai užgautos Lietuvos
Respublikos šeimoms brangios vertybės: dora, ištikimybė, vaisingumas,
žmogiškasis orumas (b. l. 8–10).
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2010 m. gegužės 3 d. teismui buvo pateiktas ir Lietuvos Respublikos
generalinio prokuroro prašymas dėl Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 40-55 „Dėl
leidimo organizuoti eitynes „Už lygybę“, Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojo 2010 m. vasario 20 d. įsakymo
Nr. 40-129 „Dėl administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 26 d.
įsakymo Nr. 40-55 „Dėl leidimo organizuoti eitynes „Už lygybę“
pakeitimo“ bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2010 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 40-352 „Dėl leidimo organizuoti eitynes
„Už lygybę“ panaikinimo. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras taip
pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 26 d.
įsakymo Nr. 40-55 „Dėl leidimo organizuoti eitynes „Už lygybę“,
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
2010 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 40-129 „Dėl administracijos direktoriaus
2010 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 40-55 „Dėl leidimo organizuoti eitynes
„Už lygybę“ pakeitimo“ galiojimą. Prašymas grindžiamas ta aplinkybe, kad,
nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, būsimo teismo sprendimo
įvykdyti bus neįmanoma (b. l. 16–18).
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 5 d.
nutartimi Kauno miesto savivaldybės tarybos nario S. B. ir Lietuvos
Respublikos generalinio prokuroro prašymus priėmė nagrinėti. Teismas,
nustatęs, kad pareiškėjai padavė prašymus (skundus) dėl to paties
atsakovo to paties akto, administracines bylas pagal pareiškėjų Kauno
miesto savivaldybės tarybos nario S. B. ir Lietuvos Respublikos generalinio
prokuroro skundus atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
dėl sprendimų panaikinimo sujungė į vieną administracinę bylą
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 69 str. 1 d.). Pareiškėjų prašymus
taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę tenkino ir iki teismo sprendimo
įsiteisėjimo dienos sustabdė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2010 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 40-352 „Dėl leidimo
organizuoti eitynes „Už lygybę“ 1−4 punktų galiojimą (Administracinių bylų
teisenos įstatymo 71 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Lietuvos Respublikos
generalinio prokuroro prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –
laikinai sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
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2010 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 40-55 „Dėl leidimo organizuoti eitynes
„Už lygybę“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo 2010 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 40-129 „Dėl administracijos
direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 40-55 „Dėl leidimo organizuoti
eitynes „Už lygybę“ pakeitimo“ galiojimą – netenkino.
Teismas nustatė, kad skundžiamu Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 40-352
„Dėl leidimo organizuoti eitynes „Už lygybę“ V. S., E. P. ir V. V. išduotas
leidimas (pažymėjimas) „Dėl suderintos renginio (susirinkimo) vietos,
laiko ir formos“ 2010 m. gegužės 8 d. 12-14.30 val. organizuoti eitynes „Už
lygybę“. Minėtu įsakymu ne tik nustatyti įpareigojimai organizatoriams,
numatytos priemonės dėl viešosios tvarkos palaikymo, saugaus eismo
užtikrinimo, bet ir nustatyti tam tikri eismo draudimai. Lietuvos Respublikos
susirinkimų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytais pagrindais,
t. y dorovės normų, žmonių sveikatos, viešosios tvarkos ir visuomenės
saugumo pažeidimu, ir grindžiami pareiškėjų prašymai dėl Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 23 d. įsakymo
Nr. 40-352 panaikinimo. Teismas pažymėjo, kad tuo atveju, jei teismas priimtų
pareiškėjams palankų sprendimą, t. y. panaikintų Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. 40-352,
nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, t. y. nesustabdžius ginčijamo
įsakymo galiojimo, atkurti padėties, buvusios iki šio įsakymo priėmimo, bus
neįmanoma, nes eitynės „Už lygybę“, kurioms išduotas leidimas, jau bus
įvykusios 2010 m. gegužės 8 d. Taigi tokiu atveju ne tik pasidarys negalimas
teismo sprendimo įvykdymas, bet ir realiai nebus apgintos galimai pažeistos
kitų asmenų teisės ar įstatymų saugomi interesai. Teismas, atsižvelgęs į
keliamo ginčo pobūdį, konstatavo, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės
taikymas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2010 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 40-352 galiojimo laikinas sustabdymas
– nesudarys kliūčių tokių eitynių vėlesniam organizavimui tuo atveju,
jei teismas, išnagrinėjęs bylą pagal pareiškėjų skundą, Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 23 d. įsakymą
Nr. 40-352 pripažintų teisėtu ir pagrįstu. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad eitynėse
„Už lygybę“ leista dalyvauti ne daugiau kaip 350 žmonių, bei byloje esančių
įrodymų pagrindu priėjo išvadą, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės
taikymas, numatytas Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 2
dalies 3 punkte, yra adekvatus siekiamam tikslui, nepažeidžia proporcingumo
principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų.
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Kadangi skundžiamo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2010 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 40-352 „Dėl leidimo
organizuoti eitynes „Už lygybę“ 5 punktu Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 40-55 „Dėl
leidimo organizuoti eitynes „Už lygybę“ ir Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojo 2010 m. vasario 20 d. įsakymas
Nr. 40-129 „Dėl administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymo
Nr. 40-55 „Dėl leidimo organizuoti eitynes „Už lygybę“ pakeitimo“ laikomi
netekusiais galios, teismas pažymėjo, kad pagal Administracinių bylų teisenos
įstatymo 71 straipsnio nuostatas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę,
t. y. laikinai sustabdyti akto, kuris pripažintas netekusiu galios, galiojimą, nėra
pagrindo.
III.
Tretieji suinteresuoti asmenys V. S., E. P., V. V. (toliau – ir apeliantai)
atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutartį kaip neteisėtą ir nepagrįstą.
Pažymi, kad valstybės ar visuomenės saugumo, viešosios tvarkos,
žmonių sveikatos ar dorovės, ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugos
principai yra vieninteliai pagrindai tiek ribojant teisę į susirinkimų laisvę
neišduodant pažymėjimo dėl suderintos laiko, vietos ir formos (toliau – ir
Pažymėjimas), tiek atsiradus naujoms aplinkybėms ir panaikinant jau išduotą
Pažymėjimą bei taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, kuriomis teisė
surengti taikų susirinkimą būtų faktiškai apribota (Administracinių bylų
teisenos įstatymo 71 str.). Kiti pagrindai, kuriais remiamasi siekiant apriboti
teisę pasinaudoti susirinkimų laisve, apeliantų vertinimu, pripažintini
teisiškai nereikšmingais. Pažymi, kad šiam ginčui aktualiame Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. sausio 7 d. nutarime pažymėta,
kad savivaldybės tarybos vykdomojo organo vadovas arba jo įgaliotas
atstovas, priimdamas sprendimą atsisakyti išduoti susirinkimo organizatoriui
pažymėjimą dėl suderintos susirinkimo vietos, laiko ir formos, yra saistomas
Konstitucijos 36 straipsnio 2 dalyje nurodytu susirinkimų laisvės ribojimo
pagrindu: priimdamas tokį sprendimą jis privalo pateikti aiškius įrodymus,
kaip konkrečiai susirinkimas pažeis valstybės ar visuomenės saugumą,
viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teises ir laisves.
Taigi apeliantai pabrėžia, kad pareiškėjai turėjo teisinę pareigą pateikti
konkrečius faktinius įrodymus dėl jų išvardintų susirinkimo laisvės ribojimo
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pagrindų taikymo. Pažymi, kad pareiškėjas LR generalinis prokuroras
prašyme nurodydamas, kad yra duomenų, jog prieš 2010 m. gegužės 8 d.
įvyksiančias eitynes „Baltic Pride 2010“ ketina protestuoti ir įvairaus
pobūdžio provokacijas organizuoja radikalių bei destruktyviai nusiteikusių
grupių nariai“, konkrečių duomenų nepateikė – nėra identifikuoti asmenys ar
asmenų grupės, kurios galimai rengia provokacijas, nėra pradėta ikiteisminių
tyrimų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 str. 3 d. dėl
viešo kurstymo smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe dėl seksualinės
orientacijos bei pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170
str. dėl bendrininkų ar organizuotos grupės arba organizacijos, turinčios
tikslą diskriminuoti žmonių grupę dėl seksualinės orientacijos, kūrimo,
dalyvavimo joje arba rėmimo. Atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos
generalinio prokuroro pareiškime minimi duomenys neatitinka viešojoje
erdvėje 2010 m. gegužės 5 d. Vilniaus mero V. Navicko, 2010 m. balandžio 4 d.
Policijos generalinio komisaro pavaduotojo S. Skvernelio bei
2010 m. balandžio 4 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
viršininko K. Lančinsko pasisakymų, kuriuose jie užtikrino, kad policija yra
pasirengusi užtikrinti viešąją tvarką bei renginių dalyvių ir svečių saugumą
eitynių „Už lygybę“ metu. Kadangi ruošiantis eitynėms apeliantai aktyviai
bendradarbiavo su Vilniaus miesto savivaldybe bei policija, šios institucijos
turi pakankamai duomenų tvirtinti apie pasirengimą taikiam susirinkimui
bei apie išorinės grėsmės iš radikalių grupuočių pusės nebuvimą.
Pažymi, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktiką, sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo
klausimą, būtina atsižvelgti į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, į
nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą
šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar
reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes
būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo,
proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutartis administracinėje
byloje AS6-496/2006; 2006 m. lapkričio 23 d. nutartis administracinėje
byloje AS15-622/2006; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje
byloje AS556-548/2008). Atsižvelgę į tai, kad LR generalinė prokuratūra nėra
ėmusis jokių teisinių priemonių užkardyti neapykantos kurstymą bei fizinį
smurtą eitynių „Už lygybę“ dalyvių bei organizatorių atžvilgiu, nėra iškėlusi
baudžiamosios bylos galimiems neapykantos kurstytojams bei atsižvelgiant į
Vilniaus miesto savivaldybės ir policijos atstovų užtikrintą viešosios tvarkos
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apsaugą, apeliantai daro išvadą, jog Vilniaus apygardos administracinis
teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, neturėjo jokių duomenų dėl galimų
sveikatos pažeidimų atvejų per rengiamą susirinkimą. Nesant įrodymų dėl
grėsmės eitynių „Už lygybę“ dalyvių bei svečių saugumui, teismas neturėjo
teisės remtis žmonių sveikatos apsaugos pagrindu bei pritaikyti reikalavimo
užtikrinimo priemonę, kuria neleista surengti 2010 m. gegužės 8 d.
planuojamų taikių eitynių „Už lygybę“.
Pažymi, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos nario S. B. prašyme
nėra nei nurodomas susirinkimų laisvės ribojimo pagrindas, nei pateikta
įrodymų dėl eitynių „Už lygybę“ galimos grėsmės Lietuvos Respublikos
susirinkimų įstatymo 11 str. 1 d. 2 p. numatytoms vertybėms. Atsižvelgiant
į tai, Kauno miesto savivaldybės tarybos nario S. B. prašymas taikyti
reikalavimo užtikrinimo priemonę yra laikytinas nepagrįstu, ir teismas,
priimdamas ginčijamą nutartį, neturėjo jo tenkinti.
Pažymi, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT),
analizuodamas proporcingumo principo taikymą, nagrinėja, ar saviraiškos
laisvės ribojimas buvo būtinas demokratinėje visuomenėje (žr. Refah Partisi
ir kiti prieš Turkiją; Krikščionių žmonių demokratinė partija (angl. Christian
Democratic Peoples Party) prieš Moldovą; Bączkozvski ir kiti prieš Lenkiją).
Europos Žmogaus Teisių Teismas demokratinę visuomenę apibūdina kaip
pliuralistinę, tolerantišką ir plataus akiračio (žr. Young, James ir Webster
prieš Jungtinę Karalystę, sprendimas 1981 m. rugpjūčio 13 d.; Chassagnou
ir kiti prieš Prancūziją). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
2007 m. sausio 7 d. nutarime yra pažymėjęs, kad „konstitucinis susirinkimų
laisvės įtvirtinimas reiškia, kad ji traktuojama kaip viena iš pamatinių
žmogaus laisvių ir vertybių demokratinėje visuomenėje, neatskiriamas
demokratinės santvarkos požymis. Ji yra reikšminga Konstitucijoje įtvirtinto
atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekio
įgyvendinimo sąlyga. Susirinkimų laisvė – tai piliečių subjektinė teisė
dalyvauti taikiame susibūrime ir laisvai reikšti savo nuomonę bei pažiūras,
užtikrinanti asmenybės pilietinio aktyvumo raišką visuomenėje ir valstybėje“.
Atkreipia dėmesį, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas
nėra laikinas ir iš esmės uždraudžia surengti sankcionuotą susirinkimą
(renginį) eitynes „Už lygybę“. Nors nutartimi reikalavimo užtikrinimo
priemonė pritaikyta laikinai, tačiau šios priemonės taikymas nėra laikinas,
t. y. priemonė nėra taikoma iki norimo renginio surengimo datos, ji galioja
iki tol, kol ginčas bus išspręstas teisme. Tokiu būdu, teismas ne tik pritaikė
reikalavimo užtikrinimo priemonę, bet iš esmės uždraudė surengti įstatymų
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tvarka sankcionuotą susirinkimą – eitynes „Už lygybę“. Apeliantų manymu,
tai yra neproporcingas siekiamam tikslui susirinkimų laisvės suvaržymas.
Pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras atsiliepimu
prašo atskirąjį skundą atmesti. Pažymi, kad, taikant Lietuvos Respublikos
susirinkimų įstatymo 11 straipsnio 2 punkto nuostatas, informacija apie
galimas grėsmes turi būti vertinama pagal konkrečias aplinkybes. Nesutinka
su apeliantų argumentu, kad, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo
priemonės, reali grėsmė žmonių sveikatai nekils. Šią savo poziciją grindžia
ta aplinkybe, kad eitynėse planuoja dalyvauti 350 žmonių, o eitynių dalyvius
planuoja saugoti 800 pareigūnų. Taip pat pažymi, kad apeliantų argumentai
neatitinka Policijos generalinio komisaro pavaduotojo S. Skvernelio bei
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko K. Lančinsko
2010 m. balandžio 4 d. pasisakymų viešojoje erdvėje. Atkreipia dėmesį, kad
prašyme nurodytos aplinkybės paaiškėjo vėliau, be to, kai kurios aplinkybės
nežinomos tretiesiems suinteresuotiems asmenims, nes sudaro valstybės
paslaptį.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Tretieji suinteresuoti asmenys 2010 m. gegužės 5 d. Vilniaus apygardos
teismo nutartį prašo panaikinti kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Iš atskirojo
skundo matyti, kad ginčijama nutartis yra skundžiama ne visa apimtimi, bet
tik dalyje dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo. Todėl ginčijamos
nutarties teisėtumas ir pagrįstumas bus vertinamas tik šia apimtimi.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje numatyta,
kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo
iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas
gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus
užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti
arba pasidaryti negalimas. Reikalavimo užtikrinimo priemonių, kurias
gali taikyti administracinis teismas, sąrašas pateiktas ABTĮ 71 straipsnio
2 dalyje. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra ne
kartą pažymėta, kad, sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių
taikymo, turi būti įvertinta, ar yra reali grėsmė, jog, netaikius reikalavimo
užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba
378

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

pasidarytų negalimas, t. y. kad, priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą
aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba
taptų negalimas (ABTĮ 92 str.) (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo nutartys administracinėse bylose Nr. AS11-367/2007, AS15-622/2006;
iš esmės analogiškos pozicijos laikytasi ir administracinėse bylose Nr. AS16528/2007, AS8-488/2007 ir kt.). Realus bei veiksmingas iki skundžiamo
administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, pažeistų
pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų atkūrimas ir apgynimas, o atsižvelgiant
į paminėtą ir realus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų
nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio
teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokias
neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui
sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas. Tokios pozicijos iš esmės laikėsi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir administracinėse bylose
Nr. AS5-155/2005, AS5-230/2005, AS62-228/2008.
Tačiau sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo turi
būti įvertinama ne tik grėsmė būsimo teismo sprendimo realiam įvykdymui,
pažeistų asmens teisių ir teisėtų interesų atkūrimui. Teisingumo principas
reikalauja, kad, sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių, būtų
atsižvelgta į visų proceso dalyvių interesus, taip pat turi būti įvertintos ir kitos
reikšmingos aplinkybės. Paminėtos nuostatos atsispindi ir administracinių
teismų praktikoje. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne
kartą nurodęs, kad teismas, spręsdamas reikalavimo užtikrinimo priemonių
taikymo klausimą, paprastai turėtų atsižvelgti į prašomo užtikrinti
reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas
teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip
pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas
aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo
principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. AS6496/2006, AS15-622/2006, AS16-528/2007, AS444-244/2008).
Pastebėtina, kad Europos Tarybos Ministrų Komitetas taip pat yra
atkreipęs dėmesį į būtinybę asmenims suteikti galimybę prašyti laikinosios
teismo apsaugos administraciniuose ginčuose. Europos Tarybos Ministrų
Komitetas 1989 m. rugsėjo 13 d. Rekomendacijoje Nr. R(89) 8 „Dėl
laikinosios teismo apsaugos administraciniuose ginčuose“, atsižvelgdamas
inter alia į tai, kad neatidėliotinas administracinio akto, kuris yra arba bus
ginčijamas, vykdymas atitinkamomis aplinkybėmis gali nepataisomai
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paveikti asmens interesus tokiu būdu, kurio dėl teisingumo interesų turi būti
kiek įmanoma vengiama, rekomendavo Europos Tarybos valstybėms narėms
suteikti pareiškėjams galimybę prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones
administracinio akto atžvilgiu. Europos Tarybos Ministrų Komitetas šioje
rekomendacijoje nurodė, kad, sprendžiant dėl laikinosios apsaugos skyrimo,
teismas turi įvertinti visus reikšmingus faktorius ir interesus. Laikinosios
apsaugos priemonės gali būti taikomos, jei administracinio akto vykdymas
sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas,
ir yra prima facie (iš lot. – iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo
akto galiojimo. Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2003 m. rugsėjo 9 d.
Rekomendacijoje Nr. Rec (2003)16 „Dėl administracinių ir teismo sprendimų
vykdymo administracinės teisės srityje“ taip pat nurodyta, jog, jei įstatyme
nenumatyta, kad skundo dėl sprendimo padavimas automatiškai sustabdo
sprendimą, privatūs asmenys turi turėti galimybę prašyti administracinės
institucijos ar teismo sustabdyti ginčijamo sprendimo įgyvendinimą,
siekiant apsaugoti jų teises ir interesus. Rekomendacijoje pažymima, kad
administravimo institucija ir, jei įstatyme nenumatyta kitaip, teisminė
institucija, spręsdama klausimą dėl sustabdymo, turi atsižvelgti į viešąjį
interesą ir trečiųjų asmenų teises ir interesus.
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
11 straipsnis, įtvirtinantis teisę rengti taikius susirinkimus, aiškintinas inter
alia atsižvelgiant į 2010 m. kovo 31 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto
rekomendaciją Nr. Rec (2010)5 valstybėms narėms dėl priemonių kovoti su
diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo. Jos priedo
14 punkte rekomenduojama valstybėms narėms užtikrinti veiksmingą
naudojimąsi taikių susirinkimų laisve be diskriminacijos dėl seksualinės
orientacijos ar lytinio tapatumo; be to, šios rekomendacijos priedo 15 punkte
rekomenduojama valstybėms narėms užtikrinti, kad jų teisėsaugos institucijos
imtųsi tinkamų priemonių taikių susirinkimų už lesbiečių, gėjų, biseksualų
ir transeksualų žmogaus teises dalyviams apginti nuo bet kokių kėsinimųsi
sutrukdyti veiksmingą naudojimąsi taikių susirinkimų laisve; 16 punkte
rekomenduojama valstybėms narėms užkirsti kelią veiksmingo naudojimosi
susirinkimų laisve apribojimams, kurie taikomi piktnaudžiaujant teisinėmis
ar administracinėmis nuostatomis, pavyzdžiui, dėl visuomenės sveikatos,
moralės ir viešosios tvarkos. Europos Žmogaus Teisių Teismas, aiškindamas
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 11
straipsnį, 2007 m. gegužės 3 d. Bączkowski ir kt. prieš Lenkiją (pareiškimo
Nr. 1543/06) sprendime nurodė, kad demokratija yra Europos viešosios
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tvarkos pagrindas (61 punktas), o demokratija nereiškia paprasčiausio
daugumos požiūrio viešpatavimo, t. y. turi būti pasiektas balansas, kuris
užtikrina teisingą ir tinkamą mažumų traktavimą ir neleidžia piktnaudžiauti
dominuojančia pozicija (63 punktas); garantuodama demokratinį pliuralizmą
valstybė turi pozityvias pareigas užtikrinti veiksmingą naudojimąsi taikių
susirinkimų teise taip pat ir asmenims, turintiems nepopuliarias pažiūras ar
priklausantiems mažumoms (64 punktas); esminė veiksmingo naudojimosi
susirinkimų laisve sąlyga yra teisėtumo prezumpcija, kuri paneigiama
atsisakant oficialiai sankcionuoti susirinkimą ir taip atgrasinant mažumoms
priklausančius asmenis nuo dalyvavimo susirinkime (67 punktas), ir tokių
neigiamų pasekmių susirinkimų laisvei negalima išvengti, jeigu šios laisvės
teisinės gynybos priemonės yra taikomos tik po numatomo susirinkimo
datos (68 punktas).
Atskiruoju skundu skundžiamos pritaikytos reikalavimo užtikrinimo
priemonės. Pirmosios instancijos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutartimi
sustabdytas skundžiamo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2010 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 40-352 „Dėl leidimo
organizuoti eitynes „Už lygybę“ 1−4 punktų, pagal kuriuos išduotas leidimas
(pažymėjimas) organizuoti eitynes „Už lygybę“ 2010 m. gegužės 8 d.
12−14.30 val. Upės gatve ir nustatyti įpareigojimai renginio organizatoriams
ir numatytos priemonės dėl viešosios tvarkos palaikymo, saugaus eismo
užtikrinimo, galiojimas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Pirmosios
instancijos teismas yra pažymėjęs, kad, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo
priemonės, t. y. nesustabdžius skundžiamo akto galiojimo, atkurti buvusios
padėties iki šio įsakymo priėmimo bus neįmanoma, nes eitynės „Už
lygybę“ jau bus įvykusios 2010 m. gegužės 8 d. Tačiau pirmosios instancijos
teismas neatsižvelgė į situaciją, kuri susiklostytų, jei, pritaikius reikalavimo
užtikrinimo priemonę ir sustabdžius skundžiamo įsakymo galiojimą,
įsiteisėjus teismo sprendimui po 2010 m. gegužės 8 d., skundžiamas įsakymas
nesukeltų teisinių padarinių, net jei teismo sprendimu būtų pripažintas
teisėtu ir pagrįstu, t. y. atkurti buvusios padėties iki šio įsakymo priėmimo
taip pat būtų neįmanoma. Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios
instancijos teismo pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemone neįmanoma
garantuoti realaus ir veiksmingo buvusios padėties atkūrimo iki skundžiamo
akto priėmimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo
argumentas, jog skundžiamo įsakymo laikinas sustabdymas nesudarys kliūčių
tokių eitynių vėlesniam organizavimui yra nepagrįstas, nes skundžiamas
įsakymas negalės būti pagrindu rengti vėlesnes eitynes. Taip pat atkreiptinas
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dėmesys į tai, kad generalinis prokuroras, kreipęsis į teismą su skundu
2010 m. gegužės 3 d., t. y. likus tik keturioms dienoms iki numatomų eitynių,
prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, iš esmės siekia, kad
minėtos eitynės neįvyktų, t. y. siekia tikslų, kurie galėtų būti pasiekti tik
išsprendus teismui administracinę bylą iš esmės ir patenkinus skundą.
Sprendžiant, ar pirmosios instancijos teismo pritaikyta reikalavimo
užtikrinimo priemonė pagal nustatytas aplinkybes yra adekvati siekiamam
tikslui, nepažeidžia proporcingumo principo, proceso šalių interesų
pusiausvyros ir viešųjų interesų, reikia įvertinti neigiamas pasekmes,
kurios atsirastų, jei reikalavimo užtikrinimo priemonė nebūtų pritaikyta, o
pareiškėjo skundas išnagrinėjus bylą būtų patenkintas, ir pasekmes, kurios
atsirastų, jei reikalavimo užtikrinimo priemonės būtų pritaikytos, tačiau
skundas būtų atmestas. Nagrinėjamos bylos aplinkybėmis, kai iki numatytos
eitynių „Už lygybę“ dienos nespėtų įsiteisėti teismo sprendimas, kuriame
būtų išnagrinėtas skundas iš esmės, teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad
reikalavimo užtikrinimo priemonė esant tokioms aplinkybėms reiškia
susirinkimų laisvės ribojimą, kuriuo pagal minėtą Europos Žmogaus Teisių
Teismo Bączkowski ir kt. prieš Lenkiją (pareiškimo Nr. 1543/06) sprendimą
būtų paneigiama esminė veiksmingo naudojimosi susirinkimų laisve sąlyga –
teisėtumo prezumpcija, tuo atgrasant mažumoms priklausančius asmenis nuo
dalyvavimo susirinkime. Remiantis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos 11 straipsniu, susirinkimų laisvės ribojimai
turėtų būti pagrįsti visuomenės sveikatos, moralės ir viešosios tvarkos
pagrindais, kuriais neturėtų būti piktnaudžiaujama. Priešingai, valstybė turi
vykdyti savo pozityvias pareigas, užtikrindama mažumoms priklausančių
asmenų veiksmingą naudojimąsi susirinkimų laisve ir apsaugodama
nuo bet kokių kėsinimųsi sutrukdyti veiksmingą naudojimąsi taikių
susirinkimų laisve. Nors pareiškėjas skunde mini, kad jis gina viešąjį interesą
– visuomenės saugumą, tačiau nepateikia svarių duomenų ar įrodymų, iš
kurių galima būtų spręsti apie neigiamas pasekmes, jų mastą numatytu laiku
įvykus eitynėms, bei apie tai, kad valstybė nėra tinkamai pasirengusi įvykdyti
savo pozityvių pareigų užtikrinti eitynių dalyvių apsaugą numatomo taikaus
susirinkimo metu. Vadinasi, byloje nėra duomenų, leidžiančių spręsti apie tai,
ar reikalavimo užtikrinimo priemonės netaikymas sukeltų didelę žalą, kurios
atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (ar neįmanomas).
Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo pritaikyta
reikalavimo užtikrinimo priemonė nėra tikslinga ir proporcinga siekiamam
tikslui, pažeistų interesų pusiausvyrą.
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Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė reikalavimo užtikrinimo
priemonę, skundžiama nutartis iš dalies keistina, atmetant pareiškėjų
prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.
Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad teisę kreiptis į administracinį
teismą dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo, taip pat dėl kitų asmenų
teisių gynimo įstatymų numatytais atvejais turi asmenys, turintys viešojo
administravimo subjektui priskirtus įgaliojimus, įvairios valstybės institucijos,
įstaigos, organizacijos, tarnybos ar atskiri tarnautojai. Kitaip tariant, atitinkamo
subjekto, paduodančio skundą (prašymą) administraciniam teismui,
veiklą ir jo įgaliojimus reglamentuojantys įstatymai turi suteikti jam teisę
(priskirti kompetenciją) kreiptis su nurodyto pobūdžio skundu (prašymu)
į administracinį 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, o 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.
Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad savivaldybių
institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimti
individualūs administraciniai teisės aktai gali būti skundžiami teismui, tačiau
šio įstatymo 24 straipsnyje, apibrėžiančiame tarybos nario teises, nėra numatyta
tarybos nario teisė teisme ginčyti savivaldos subjektų priimtus aktus. Tokios
pozicijos Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi savo praktikoje,
žr. 2004 m. balandžio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-282/2004,
2008 m. balandžio 24 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-695/2008,
2004 m. birželio 18 d. administracinėje byloje Nr. A4-535/2004. Teisėjų kolegijos
vertinimu, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš esmės, turėtų
spręsti ir dėl pareiškėjo S. B., kaip savivaldybės tarybos nario, teisės šioje byloje
ginti viešąjį interesą teisme.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
trečiųjų suinteresuotų asmenų V. S., E. P. ir V. V. atskirąjį skundą tenkinti
iš dalies.
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Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 5 d.
nutartį pakeisti: nutarties dalį, kurioje pareiškėjų prašymai dėl reikalavimo
užtikrinimo priemonių taikymo patenkinti, panaikinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 5 d.
nutarties rezoliucinės dalies 4, 5 ir 6 pastraipas išdėstyti taip:
„Atmesti pareiškėjų Kauno miesto savivaldybės tarybos nario S. B. ir
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymus dėl Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 23 d. įsakymo
Nr. 40-352 „Dėl leidimo organizuoti eitynes „Už lygybę“ 1−4 punktų
galiojimo laikino sustabdymo.
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymo taikyti reikalavimo
užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 40-55 „Dėl
leidimo organizuoti eitynes „Už lygybę“ ir Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojo 2010 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 40129 „Dėl administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 40-55
„Dėl leidimo organizuoti eitynes „Už lygybę“ pakeitimo“ galiojimą, netenkinti“.
Likusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 5 d.
nutarties dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.10.2. Dėl atleidimo nuo ekonominės sankcijos – licencijos verstis
mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimo – ir
proceso išlaidų atlyginimo tokiu atveju
Tais atvejais, kai yra nustatomi pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos
alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje, sudėties būtinieji
požymiai, viešojo administravimo subjektas privalo priimti sprendimą dėl
licencijos galiojimo panaikinimo ir tik teismui suteikta teisė priimti sprendimą
dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje
numatytos sankcijos netaikymo subjektui, padariusiam šį pažeidimą, t. y. jį
atleisti nuo šios atsakomybės. Tai lemia, kad kai teismas nusprendžia atleisti
subjektą nuo sankcijos (bausmės), numatytos Lietuvos Respublikos alkoholio
kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje, naikinti teisėto ir pagrįsto viešojo
administravimo subjekto sprendimo, kuriuo buvo panaikintas licencijos
galiojimas, nėra teisinio pagrindo. Tokiu atveju teismas gali tik pakeisti
viešojo administravimo subjekto sprendimą, nurodydamas, kad subjektą,
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padariusį atitinkamos Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo
normos pažeidimą, jis atleidžia nuo sankcijos (bausmės), numatytos Lietuvos
Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje.
Sprendimo, kuriuo subjektas yra atleidžiamas nuo minėtos ekonominės
sankcijos, priėmimas Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio
taikymo prasme nereiškia sprendimo, kurį būtų galima vertinti kaip priimtą šio
subjekto naudai, todėl prašymas dėl bylos nagrinėjimo išlaidų atlyginimo tokiu
atveju negali būti tenkinamas.
Administracinė byla Nr. A438-509/2010
Procesinio sprendimo kategorija 38

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. gegužės 10 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Stasio Gagio ir
Romano Klišausko (pranešėjas),
sekretoriaujant Ilonai Kovger,
dalyvaujant pareiškėjo atstovams Egidijui Balčiūnui, Daivai Jarašiūnienei,
atsakovo atstovui Donatui Lapinskui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. balandžio 17 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Patys“ skundą
atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl įsakymo
panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas UAB „Patys“ pateikė teismui skundą, kuriame prašė
panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
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2009 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. 40-203 „Dėl licencijos UAB „Patys“
galiojimo panaikinimo“ ir priteisti žyminį mokestį bei kitas su bylos
nagrinėjimu susijusias išlaidas.
Skunde paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymas naikintinas dėl to, kad vadovaujantis Alkoholio
kontrolės įstatymo (toliau – ir AKĮ) 341 straipsniu, prieš panaikinant
licenciją, bendrovė turėjo būti įspėta, kad už licencijuojamos veiklos sąlygų
pažeidimą galimas licencijos galiojimo panaikinimas, t. y. priimant įsakymą
buvo pažeistos įstatyme nustatytos procedūros. Pareiškėjas rėmėsi Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutarimu, kuriame
nurodyta, kad AKĮ nustatytas licencijos galiojimo panaikinimas ir naujos
licencijos neišdavimas (kaip ir specialios teisės atėmimas) yra tokia sankcija,
kuria daromas neigiamas poveikis teisės pažeidėjo – ūkio subjekto turtinei,
ekonominei padėčiai ne tiesiogiai, t. y. ne nusavinant (kaip piniginę baudą)
jo pinigines lėšas, bet neleidžiant tam tikrą laiką jam verstis atitinkama
veikla. Net ir tuo atveju, kai yra padarytas toks Įstatymo pažeidimas, už
kurį nustatytas licencijos galiojimo panaikinimas, privalu atsižvelgti į teisės
pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas
aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais, nuspręsti, kad
minėta sankcija neturi būti taikoma, nes dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių
yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir
dėl to neteisinga.
Pareiškėjas nurodė, kad bendrovė nuo licencijos verstis mažmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais įsigijimo iki šiol nėra padariusi jokių
pažeidimų. Paskirta bauda ir alkoholinio gėrimo konfiskavimas jau atliko
prevencinio auklėjimo funkciją, todėl licencijos galiojimo panaikinimas šiuo
atveju nėra nei proporcinga, nei tikslinga nuobauda. Panaikinus turimos
licencijos galiojimą, bendrovė būtų priversta nutraukti verslą, nukentėtų
darbuotojų ir valstybės interesai. Pareiškėjo manymu, licencijos panaikinimas
yra neadekvati bausmė už padarytą formalų pažeidimą (pridėtinės vertės
mokesčio sąskaitose – faktūrose neatitiko vieno butelio vyno Atitikties
deklaracijos rekvizitai), pažeidžia teisingumo bei proporcingumo principą.
Pareiškėjas teigė, kad nagrinėjamu atveju nustatytos aplinkybės atitinka
Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutarime nurodytus licencijos
galiojimo panaikinimo neadekvatumo padarytam teisės pažeidimui kriterijus,
todėl yra pagrindas naikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2009 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. 40-203. Tokią praktiką,
pareiškėjo nuomone, formuoja ir Lietuvos vyriausiasis administracinis
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teismas (administracinė byla Nr. A261-96/2009, administracinė byla Nr. A502118/2009).
Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė atmesti jį kaip
nepagrįstą.
Atsiliepime į skundą paaiškino, kad Valstybinė tabako ir alkoholio
kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 3 d.
raštu Nr. 3S-267 informavo Vilniaus miesto savivaldybę, jog UAB „Patys“
2008 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 3K08/302 buvo pritaikyta ekonominė
sankcija už AKĮ 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 17 straipsnio 2 dalies 2
punkto reikalavimų pažeidimus. Nurodė, kad taikomų poveikio priemonių
rūšį, dydį, skaičių nustato įstatymų leidėjas. Įstatymų leidėjas nustatė,
jog už tam tikrų AKĮ reikalavimų pažeidimą taikoma piniginė bauda bei
licencijos galiojimo panaikinimas. Taigi nagrinėjamu atveju bendrovei
buvo pritaikyta įstatyme nustatyta sankcija. Atsakovas atsiliepime rėmėsi
AKĮ 16 straipsnio 3, 5 dalies, 34 straipsnio 17 dalies, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės
ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 7,
51.5 punkto, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 12 d.
sprendimu Nr. 1-196 patvirtinto Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais
licencijavimo Vilniaus mieste tvarkos aprašo 2 dalies, 43 punkto nuostatomis.
Atsakovas nurodė, kad apie išduotos licencijos galiojimo panaikinimo
priežastis bendrovė buvo informuota nustatyta tvarka Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Turto departamento Verslo ir paslaugų skyriaus
2009 m. vasario 12 d. raštu Nr. A51-3244-(2.17.1.18-TR3). Atsakovas taip
pat pažymėjo, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas panašioje
administracinėje byloje Nr. I-2460-244/2008 pasisakė, kad „įstatymas
nesuteikia savivaldybės vykdomajai institucijai diskrecijos galimybės, t. y.
savivaldybės vykdomoji institucija yra priversta vykdyti imperatyvią įstatymo
normą ir priimti sprendimą panaikinti atitinkamą licenciją. Valstybinės
tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyti įstatymo pažeidimo faktai yra pagrįsti ir teisėti, kol nėra nuginčyti
įstatymo nustatyta tvarka. Teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos
Respublikoje vykdomą alkoholio kontrolę, nesuteikia teisių savivaldybėms
(jų institucijoms) tikrinti, vertinti ir nustatinėti Valstybinės tabako kontrolės
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pagrįstumą ar
teisėtumą bei juos keisti“. Tokiu būdu savivaldybės administracija vykdė
minėtų norminių teisės aktų reikalavimus.
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II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 17 d.
sprendimu pareiškėjo UAB „Patys“ skundą tenkino ir panaikino Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. vasario 11 d.
įsakymo Nr. 40-203 „Dėl licencijų UAB „Patys“ ir UAB „Gvinta ir
KO“ galiojimo panaikinimo“ 1 punktą bei priteisė UAB „Patys“ iš
atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 100 Lt žyminį mokestį
ir 200 Lt atstovavimo išlaidų.
Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
2008 m. sausio 21 d. nutarime pateiktus išaiškinimus, pirmosios instancijos
teismas padarė išvadą, jog Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies
2 punkte ir 2 dalies 2 punkte nurodyti pažeidimai yra pakankamas pagrindas
panaikinti įmonei išduotą licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais galiojimą tik tuo atveju, jei pačios licencijos panaikinimas,
įvertinus visas reikšmingas aplinkybes, nėra akivaizdžiai neproporcingas
(neadekvatus) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisingas. Todėl
kiekvienu konkrečiu atveju, priimant sprendimą dėl licencijos verstis prekyba
alkoholio produktais panaikinimo, vertintina, ar nėra aplinkybių, kurioms
esant licencijos panaikinimas būtų aiškiai neproporcinga bei neadekvati
padarytam pažeidimui poveikio priemonė.
Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus ir
atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas pardavinėjo ir laikė vieną butelį vyno
be privalomųjų juridinę galią turinčių įsigijimo arba gabenimo dokumentų,
konstatavo, jog nagrinėjamu atveju licencijos panaikinimas bendrovei
būtų akivaizdžiai neproporcinga sankcija padarytam pažeidimui. Iš byloje
nustatytų aplinkybių matyti, kad UAB „Patys“ padaryti AKĮ pažeidimai nėra
piktybiški ir vertintini kaip mažareikšmiai. Pareiškėjas pažeidimų neginčijo,
pažeidimus padarė pirmą kartą. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir
vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, teismas padarė išvadą,
jog pareiškėjui paskirtos nuobaudos tikslai yra pasiekti ir nėra pagrindo
pareiškėjui taikyti prevencinę priemonę – licencijos galiojimo panaikinimą.
Todėl pareiškėjo skundas tenkinamas ir atsakovo 2009 m. vasario 11 d.
įsakymo Nr. 40-203 „Dėl licencijų UAB „Patys“ ir UAB „Gvinta ir KO“
galiojimo panaikinimo“ 1 punktas panaikinamas.
Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog pareiškėjas prašo
atlyginti jam žyminio mokesčio bei kitas su bylos nagrinėjimu susijusias
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išlaidas. Teismo vertinimu, iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas už
skundą sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį, pareiškėjo atstovas advokatas
Egidijus Balčiūnas parengė skundą teismui, atstovavo pareiškėjo interesams
2009 m. balandžio 7 d. teismo posėdyje. Teismas konstatavo, jog pareiškėjo
pateikti dokumentai – 2009 m. vasario 27 d. sąskaita už teisines paslaugas
Nr. 6, 2009 m. vasario 27 d. pinigų priėmimo kvitas serija LAT Nr. 509752 –
patvirtina, kad pareiškėjas advokatui Egidijui Balčiūnui už suteiktas paslaugas
sumokėjo 900 Lt. Atsižvelgdamas į tai, teismas pareiškėjo skundą tenkino
bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 44 straipsnio 2, 6 dalimis, Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1,
2 dalimis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d.
įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose
priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teisinę pagalbą
(paslaugas) maksimalaus dydžio 2, 7, 8.2, 8.18 punktais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo
darbo užmokesčio didinimo“, pareiškėjo turėtomis pagrįstomis atstovavimo
išlaidomis pripažino 200 Lt sumą, kurią priteisė iš atsakovo, pareiškėjui iš
atsakovo taip pat buvo priteistas sumokėtas 100 Lt dydžio žyminis mokestis.
III.
Apeliaciniu skundu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės
administracija prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą
ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo UAB „Patys“ skundą atmesti kaip
nepagrįstą. Apeliacinį skundą atsakovas grindžia atsiliepime pirmosios
instancijos teismui išdėstytais motyvais bei argumentais, papildomai nurodo
šiuos argumentus:
1. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą,
netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, nukrypo nuo
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo formuojamos praktikos, be to,
skundžiamas sprendimas neatitinka iki šiol analogiškose bylose suformuotos
administracinių teismų praktikos (Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. 1-1828789/2008; 2008 m. spalio 29 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. 1-3128-189/2008; 2008 m. kovo 6 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. 1-2320-121/2008; 2008 m. kovo 13 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. 1-1832-189/2008 ir kt.).
2. Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas pareiškėjui teismo
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išlaidas, nukrypo nuo savo paties formuojamos praktikos panašiose bylose.
Atsakovas akcentuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas
panašioje byloje nepriteisė iš atsakovo bylinėjimosi išlaidų pripažindamas
skundžiamo akto teisėtumą (Vilniaus apygardos administracinio teismo
2008 m. kovo 13 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. 1-2313189/2008). Todėl ir šiuo metu nagrinėjamoje administracinėje byloje teismas
be pagrindo priteisė bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo – Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos.
Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą pareiškėjas prašo atmesti jį
kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia pirmosios instancijos teismui išdėstytais
motyvais bei argumentais, papildomai nurodo šiuos argumentus:
1. Atsakovas savo apeliaciniame skunde neteisingai nurodė, kad Vilniaus
apygardos administracinis teismas šioje administracinėje byloje nukrypo
nuo savo praktikos, formuojamos analogiškose bylose. Tokia pat praktika
formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo visai neseniai
priimtose nutartyje ir sprendime (Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje UAB „Nimfėja“ v.
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. A261-96/2009; Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 23 d.
nutartis administracinėje byloje AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ v.
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. A502-118/2009). Šiose
bylose, kuriose įmonės buvo nubaustos už visiškai analogiškus pažeidimus,
buvo priimti procesiniai sprendimai, panaikinantys atsakovo sprendimus.
2. Pareiškėjo manymu, jam be profesionalaus teisininko pagalbos
apginti savo teises ir interesus šioje administracinėje byloje būtų sudėtinga.
Pareiškėjo teigimu, jis tarp savo darbuotojų neturi asmens su teisiniu
išsilavinimu ir todėl kreipėsi į advokatą, kad apgintų pažeistą interesą.
Pareiškėjo manymu, atsakovas turi ne vieną darbuotoją, įgijusį aukštąjį teisinį
išsilavinimą, kurie gina neteisėtus ir neteisingus Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymus, nors galėtų sutelkti pastangas
tam, kad būtų pakeistas Alkoholio kontrolės įstatymas ir teisingumas
atitiktų teisėtumą. Todėl šioje situacijoje, siekiant apsiginti nuo neteisėtų
atsakovo veiksmų, pareiškėjui buvo būtina advokato pagalba ir atsakovas
privalo atlyginti pareiškėjui turėtas išlaidas už advokato paslaugas.
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Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Byloje kilęs ginčas dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2009 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 40-203 „Dėl licencijos UAB
„Patys“ galiojimo panaikinimo“, kuriuo pareiškėjui nuo 2009 m. vasario 12 d.
panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
galiojimas.
Byloje nustatyta, kad licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais galiojimas buvo panaikintas už tai, kad pareiškėjas Valstybinės
tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 3K08/302 buvo nubaustas dėl padarytų
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2
punkto, 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimų pažeidimų, t. y. už tai, kad
pardavinėjo ir laikė vieną butelį vyno be privalomųjų juridinę galią turinčių
įsigijimo arba gabenimo dokumentų.
Šiuos teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos alkoholio
kontrolės įstatymas bei jį įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai.
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio
17 dalyje (2008 m. spalio 14 d. įstatymo Nr. X-1750 redakcija) nustatyta
<...> „Įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais ir pažeidusioms šio Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2,
4, 8 ir (ar) 9 punktų, 2 dalies 2, 4 ir (ar) 7 punktų reikalavimus, licencijos
verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais toje prekybos vietoje,
kurioje nustatytas pažeidimas, galiojimas panaikinamas ir nauja licencija
neišduodama vienerius metus nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos.“
Aiškinant šios normos taikymo klausimą, administracinių teismų
praktikoje ne kartą konstatuota, kad viešojo administravimo subjektas,
kuris yra įgaliotas spręsti dėl licencijos verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimo, neturi pasirinkimo teisės
spręsti, panaikinti licenciją ar jos nepanaikinti, jeigu buvo padarytas Lietuvos
Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje nurodytas
teisės pažeidimas, ir jis privalo licenciją panaikinti (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo bylos Nr. A261-96/2009; Nr. A525-346/2009 ir kt.).
Minėta, kad pareiškėjas Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės
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tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 4 d.
nutarimu Nr. 3K08/302 buvo nubaustas dėl padarytų Lietuvos Respublikos
alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 17 straipsnio 2
dalies 2 punkto reikalavimų pažeidimų. Šis nutarimas yra galiojantis, kartu
darytina išvada, kad Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo
17 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimų
pažeidimų faktas yra įrodytas. Kadangi paminėtų pažeidimų padarymas
yra kvalifikuojantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34
straipsnio 17 dalies dispozicijoje numatytą sudėtį požymis, todėl ginčijamas
atsakovo sprendimas atitinka teisėtumo bei pagrįstumo kriterijus, keliamus
šio pobūdžio sprendimams.
Tačiau šiuo atveju aktualus bylos išsprendimui yra Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutarimas, kuriame Lietuvos
Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas Lietuvos Respublikos
alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalies nuostatas, konstatavo,
kad teismas, net ir tuo atveju, kai yra padarytas toks Įstatymo pažeidimas,
už kurį nustatytas licencijos galiojimo panaikinimas, turi galimybę atsižvelgti
į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas
reikšmingas aplinkybes ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo
kriterijais, nuspręsti, kad minėta sankcija neturi būti taikoma, nes dėl tam
tikrų itin svarbių aplinkybių yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati)
padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga. Tokiu būdu teismas turi
teisę spręsti ar papildomos sankcijos skyrimas yra būtinas, o ginčijamas
administracinis aktas tokiu atveju gali būti naikinamas ar keičiamas.
Apibendrinus visa tai, darytina išvada, kad nagrinėjamus teisinius
santykius reguliuojantys teisės aktai, numato, jog tais atvejais, kai yra
nustatomi pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės
įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje, sudėties būtinieji požymiai, viešojo
administravimo subjektas, privalo priimti sprendimą dėl licencijos galiojimo
panaikinimo, ir tik teismui suteikia teisę priimti sprendimą, dėl Lietuvos
Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje numatytos
sankcijos netaikymo subjektui, padariusiam šį pažeidimą, t. y. jį atleisti nuo
šios atsakomybės.
Tai savo ruožtu taip pat lemia, kad tokiais atvejais, kai teismas
nusprendžia atleisti subjektą nuo sankcijos (bausmės), numatytos Lietuvos
Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje, tai naikinti
teisėto ir pagrįsto viešojo administravimo subjekto sprendimo, kuriuo buvo
panaikintas licencijos galiojimas, nėra teisinio pagrindo. Tokiu atveju teismas
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gali tik pakeisti viešojo administravimo subjekto sprendimą, nurodydamas,
kad subjektą, padariusį atitinkamos Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės
įstatymo normos pažeidimą, jis atleidžia nuo sankcijos (bausmės), numatytos
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje.
Priešingu atveju, panaikinus viešojo administravimo subjekto sprendimą,
kuriuo buvo panaikintas licencijos galiojimas, gautųsi, kad subjektas, kuris
padarė atitinkamos Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo
normos pažeidimą, būtų pripažįstamas nepadariusiu jam inkriminuotų
pažeidimų („būtų išteisinamas“), nors realiai, tai nebūtų padaroma, t. y. nebūtų
paneigiama šio subjekto kaltė dėl jam inkriminuoto pažeidimo.
Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad
pareiškėjui už vieno vyno butelio pardavimą ir laikymą be privalomųjų
juridinę galią turinčių įsigijimo arba gabenimo dokumentų, papildomos
ekonominės sankcijos – licencijos panaikinimo, skyrimas būtų akivaizdžiai
neproporcinga bausmė padarytam pažeidimui, nes pažeidimas pagal jo mastą
yra nedidelis, pažeidimas padarytas pirmą kartą, kas leidžia šią pareiškėjo
veiką vertinti kaip nepiktybinę ir mažareikšmę.
Tačiau pirmosios instancijos teismas šiuo atveju nepakeitė anksčiau
aptartu būdu atsakovo sprendimo, o jį panaikino, dėl ko pirmosios instancijos
teismo sprendimas negali būti pripažintas teisingu bei yra atitinkamai
keičiamas, pareiškėją atleidžiant nuo sankcijos (bausmės), bet nepripažįstant,
kad jo veikoje nėra jam inkriminuoto pažeidimo sudėties (ABTĮ 143 str.).
Tokio pobūdžio sprendimas savo ruožtu lemia, kad Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio taikymo
prasme nėra priimama sprendimo, kurį būtų galima vertinti kaip priimtą
pareiškėjo naudai ar priimtą atsakovo (trečiojo suinteresuotojo asmens)
nenaudai, nes kaip minėta, tokiais atvejais nėra konstatuojamas viešojo
administravimo subjekto veiksmų neteisėtumo ir/ar nepagrįstumo faktas,
leidžiantis naikinti atsakovo sprendimą (ABTĮ 89 str.). Taip pat nėra
pripažįstama, kad ir pareiškėjo veikoje nėra jam inkriminuoto pažeidimo
sudėties.
Šiuo atveju teismas jam suteiktos išimtinės diskrecijos teise spręsdamas
atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34
straipsnio 17 dalį klausimą, nusprendžia, kad už padarytą pažeidimą yra
netikslinga pareiškėjui taikyti papildomą ekonominę sankciją – licencijos
panaikinimą.
Dėl šios priežasties byloje nagrinėjamu atveju pareiškėjo prašymą dėl
bylos nagrinėjimo išlaidų atlyginimo nėra pagrindo tenkinti.
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Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
nusprendžia:
Panaikinti
Vilniaus
apygardos
administracinio
teismo
2009 m. balandžio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą:
pareiškėją uždarąją akcinę bendrovę „Patys“ atleisti nuo sankcijos
(licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais panaikinimo),
paskirtos jam Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2009 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40-203 „Dėl licencijos UAB „Patys“
galiojimo panaikinimo“ pagal Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės
įstatymo 34 straipsnio 17 dalį.
Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Patys“ prašymą dėl bylos
nagrinėjimo išlaidų atlyginimo atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.

3.10.3. Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos teisės duoti
privalomo pobūdžio nurodymus (įpareigojimus) asmenims
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos kompetenciją nustatančios Lietuvos
Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo nuostatos
nesuteikia įgaliojimų šiai komisijai nustatyti privalomus įpareigojimus
asmenims, atlikus pastarųjų veikos atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų
ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms
vertinimą. Nacionalinis teisinis reguliavimas suteikia teisę Vyriausiajai
tarnybinės etikos komisijai savo sprendimais teikti rekomendacijas, o ne
privalomo pobūdžio nurodymus (įpareigojimus), ir tik įstatymo apibrėžtose
srityse.
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Administracinė byla Nr. A444-131/2010
Procesinio sprendimo kategorija 19

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. sausio 18 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Romano Klišausko (kolegijos
pirmininkas) ir Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant apelianto S. S. atstovui advokatui Vitoldui Kumpai, apelianto
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovui Juozui Sinkevičiui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo S. S. ir atsakovo Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2009 m. sausio 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo S.
S. skundą atsakovui Vyriausiajai tarnybinei etikos komisijai dėl sprendimo
panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

S. S. (toliau – ir pareiškėjas, apeliantas) su skundu kreipėsi į Vilniaus
apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos (toliau – ir VTEK) 2008 m. spalio 9 d. sprendimą
Nr. KS-78 „Dėl S. S.“. Skunde nurodė, kad Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybės tarnyboje įstatymo (toliau – ir Interesų derinimo
įstatymas) 18 straipsnio pažeidimas galėtų būti konstatuotas tik tuo atveju, jei
būtų nustatyta, jog: 1) per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai
susijusi su AB „LEO LT“ veiklos priežiūra ar kontrole; arba 2) dalyvavo
svarstant ir priimant AB „LEO LT“ palankius sprendimus konkurso ar kitokiu
būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą minėtai bendrovei.
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Teigia, jog nė viena iš šių aplinkybių nebuvo nustatyta. Pažymi, kad
skundžiamame sprendime nurodytos faktinės aplinkybės yra teisingos, tačiau
jos jokiu būdu neįrodo Interesų derinimo įstatymo 18 straipsnio pažeidimo.
Pažymi, jog jam dirbant Ministro Pirmininko patarėju tokio juridinio
asmens kaip AB „LEO LT“ nebuvo, akivaizdu, kad neegzistuojanti įmonė
negali vykdyti jokios veiklos. Dėl šios priežasties jo tarnyba per paskutinius
darbo metus objektyviai negalėjo būti susijusi su neegzistuojančios įmonės
tiesiogine veiklos priežiūra ar kontrole. Tvirtina, kad priimant sprendimus
dėl užsakymų ar finansinės paramos AB „LEO LT“ teikimo nedalyvavo, o
sprendimų, susijusių su užsakymais ar finansine parama minėtai bendrovei,
apskritai nėra priimta. Nurodo, kad iš skundžiamo sprendimo matyti, jog
Interesų derinimo įstatymo 18 straipsnio pažeidimas konstatuotas jo veikloje
įžvelgus dvi aplinkybes: 1) dalyvavimą priimant priežiūros ir kontrolės
sprendimus steigiamos bendrovės AB „LEO LT“ atžvilgiu; 2) dalyvavimą
AB „LEO LT“ steigimo proceso ir kitų klausimų, susijusių su šia bendrove,
sprendimu ir priežiūra. Tačiau minėtos aplinkybės Interesų derinimo
įstatymo 18 straipsnyje nenumatytos. Jo išėjimo iš valstybės tarnybos bei
įsidarbinimo AB „LEO LT“ metu galiojusi Interesų derinimo įstatymo 18
straipsnio nuostata įsidarbinimo ribojimą siejo ne su dalyvavimu įmonės
steigimo procese ar įmonės steigimo proceso priežiūra, bet su tiesiogine
„įmonės veiklos priežiūra ar kontrole“. Analogiškai, nustatytas ribojimas
buvo siejamas ne su įmonės steigimo klausimų sprendimu ar priežiūra, bet
su dalyvavimu priimant palankius sprendimus konkurso ar kitokiu būdu
teikti valstybes užsakymus ar finansinę paramą. Atsižvelgdamas į tai, daro
išvadą, jog, konstatuodamas pažeidimą, atsakovas Interesų derinimo įstatymo
nuostatą aiškino ją išplėsdamas, pasirėmęs subjektyviu įstatymo leidėjo
tikslų ar įstatymo paskirties supratimu. Nurodo, kad Interesų derinimo
įstatymo 18 straipsnio nuostata yra Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48
straipsnyje įtvirtintos žmogaus teisės pasirinkti darbą ar verslą apribojimas.
Konstitucinės teisės doktrinoje bei Konstitucinio Teismo praktikoje
pripažįstama, kad Konstitucijoje įtvirtinti žmogaus teisės ribojimai gali būti
nustatomi tik aiškiai suformuluojant juos įstatyme. Ribojimo išimtinumas
reiškia, kad Konstitucijoje nustatytų galimų ribojimo pagrindų negalima
aiškinti jų išplečiant. Nuostatą, kad ribojimus nustatantys įstatymai
negali būti aiškinami juos išplečiant, pagrindžia ir Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktika. Taip pat pažymi, jog sprendime daug išvadų
ir argumentų, pagrįstų VTEK nuomone ir interpretacija (b. l. 3–9).
Atsakovas VTEK, atsikirsdamas į skundą, nurodė, kad su jo
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reikalavimais nesutinka. Teigia, kad pareiškėjas savo skunde aiškindamas
Interesų derinimo įstatymo 18 straipsnio turinį sureikšmina atskirus
žodžius bei jų junginius. Aiškinant Interesų derinimo įstatymą, negalima
siaurinti galimybių siekti tikslų, kurie išdėstyti Įstatymo 1 straipsnyje –
užtikrinti viešųjų interesų viršenybę privačių interesų atžvilgiu, priimamų
sprendimų nešališkumą, užkirsti kelią atsirasti ir plisti korupcijai valstybinėje
tarnyboje. Įstatymas priimamas tipiniams, pasikartojantiems santykiams
reguliuoti. Interesų derinimo įstatymo 18 straipsnyje kalbama apie veikiančių
įmonių priežiūrą ir kontrolę. Šia teisine norma nustatytu kito darbo
ribojimu siekiama, kad valstybės tarnyba, jos teikiamos galimybės nebūtų
panaudojamos asmeniniais interesais, kad būtų užkirstas kelias valstybės
tarnautojams dirbti tose įmonėse, kurių atžvilgiu jie turėjo valdingus
įgaliojimus arba prižiūrėjo jų veiklą arba priėmė (dalyvavo priimant) įmonei
palankius sprendimus. Interesų derinimo įstatyme kalbama ne tik apie
priimamus palankius sprendimus, bet ir apie kitokiu būdu teikiamus valstybės
užsakymus ar finansinę paramą. Sąrašas galimų palankių sprendimų nėra
ir negali būti užbaigtas, todėl visiškai nepagrįsti pareiškėjo skunde išdėstyti
samprotavimai apie Interesų derinimo įstatymo nuostatų plečiamą aiškinimą.
Pasinaudoti valstybės tarnybos teikiamomis galimybėmis asmeniniais tikslais,
pavyzdžiui, užsitikrinti sau gerai apmokamą darbo vietą, galima ir steigiant
bendrovę. Šiuo atveju buvo steigiama nacionalinio investuotojo mišraus –
valstybinio ir privataus – kapitalo bendrovė. Tai vienintelis atvejis Lietuvoje,
todėl Interesų derinimo įstatyme jis negalėjo būti paminėtas. Tačiau būtent
tokios bendrovės steigimas suteikė dideles galimybes pareiškėjui, rengusiam
bendrovės steigimo esmines nuostatas ir aktyviai dalyvavusiam visame
steigimo procese, užsitikrinti sau kelis kartus geriau apmokamą darbą, kuo
ir buvo pasinaudota. Dėl to neabejotinai nukenčia viešasis interesas, krinta
pasitikėjimas valdžios institucijomis. Skunde visiškai nepagrįstai teigiama,
jog VTEK privalo vadovautis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio
1 dalies reikalavimais ir priimamus sprendimus pagrįsti faktais. Šio įstatymo
nuostatomis vadovaujasi viešojo administravimo subjektai, nagrinėjantys
visų Lietuvos gyventojų prašymus, skundus ir pranešimus ir, priimdami
atitinkamus sprendimus, gina jų materialines teises, kurių ginimas VTEK
nėra priskirtas. Seimui atskaitinga VTEK yra įsteigta specialiu Interesų
derinimo įstatymu ir jai suteikta speciali kompetencija. Jos nagrinėjimo
dalykas yra ne gyventojų materialinės teisės, o elgesys valstybės politikų,
pareigūnų ir tarnautojų, kurių teises riboja Konstitucija, šis bei kiti įstatymai,
ir kurie yra įpareigojami vengti interesų konfliktų ir elgtis taip, kad
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visuomenei net nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra. Interesų derinimo
įstatymo paskirtis – ne viešo ir privataus intereso subalansavimas, kaip
teigiama skunde, o viešojo intereso dominavimo užtikrinimas privačių
interesų atžvilgiu. Interesų derinimo įstatyme kalbama ne apie faktus, o apie
pagrįstą informaciją. Tad, atlikusi tyrimus ir priimdama sprendimus, VTEK
vertina visus faktinius duomenis, taip pat ir neįrodinėtinas aplinkybes bei
asmenų konkliudentinius veiksmus. Kadangi pirmumas teikiamas viešajam
interesui, todėl vertinant pareiškėjo elgesį abejonės, jeigu tokių yra, atitenka
ne pareiškėjo, o viešojo (visuomenės, visų Lietuvos gyventojų) intereso
naudai (b. l. 21–23).
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 23 d.
sprendimu pareiškėjo skundą iš dalies tenkino, t. y. panaikino VTEK
2008 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. KS-78 „Dėl S. S.“ dalį, kuria nuspręsta
įpareigoti S. S. vienerius metus laikytis Interesų derinimo įstatymo 20
straipsnyje nustatytų apribojimų, kitoje dalyje skundo reikalavimus atmetė.
Teismas nustatė, jog byloje esanti medžiaga patvirtina, kad
2008 m. balandžio 29 d. tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir
UAB „NDX energija“ buvo pasirašyta AB „LEO LT“ steigimo sutartis.
2008 m. gegužės 20 d. įvyko AB „LEO LT“ steigiamasis akcininkų
susirinkimas, kuris pritarė steigimo ataskaitai, bendrovės įstatams ir išrinko
bendrovės stebėtojų tarybą. Tą pačią dieną S. S. pateikė sutikimą kandidatuoti
į steigiamos bendrovės valdybos narius ir tą pačią dieną šios bendrovės
stebėtojų tarybos sprendimu buvo išrinktas į bendrovės valdybą 4 metų
kadencijai. 2008 m. gegužės 20 d. AB „LEO LT“ įregistruota Juridinių asmenų
registre. Byloje nėra ginčo dėl tų faktinių aplinkybių, jog pareiškėjas iki
2008 m. gegužės 20 d. ėjo Ministro Pirmininko patarėjo pareigas, jo tarnybos
funkcijos iki pat išėjimo iš valstybės tarnybos dienos buvo susijusios su šios
bendrovės steigimo proceso bei kitų klausimų, susijusių su šia bendrove,
sprendimu bei priežiūra.
Teismas pabrėžė, jog teisingam ginčo išsprendimui būtina įvertinti, ar
VTEK nustatytos aplinkybės, susijusios su pareiškėjo tarnybine veikla einant
Ministro Pirmininko patarėjo pareigas, atitinka Interesų derinimo įstatymo
18 straipsnyje numatytų draudimų turinį.
Iš Civilinio kodekso 2.60 straipsnio 1 dalies, 2.61 straipsnio 1 ir 2 dalių,
2.63 straipsnio 1 dalies teisės normų analizės teismas padarė išvadą, jog teises
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ir pareigas gali įgyti ir tas juridinis asmuo, kurio steigimo procedūros nėra
užbaigtos, ir kuris nėra įregistruotas juridinių asmenų registre. Atsižvelgus
į tai, Interesų derinimo įstatymo 18 straipsnyje vartojama sąvoka „įmonė“
taikytina ir toms įmonėms ir bendrovėms, kurios yra steigiamos, vykdant
teisės aktuose bei pačių steigėjų numatytas steigimo procedūras, bet kurios
nėra įregistruotos juridinių asmenų registre. Ginčo dėl to, jog pareiškėjas,
eidamas Ministro Pirmininko patarėjo pareigas, aktyviai dalyvavo AB „LEO
LT“ kūrimo bei steigimo, tarp jų ir priimant sprendimus dėl bendrovės turto
formavimo, procedūrose, o taip pat rengiant šios įmonės veiklai svarbius
teisės aktus, nėra. Todėl darytina išvada, kad pareiškėjo veikla buvo tiesiogiai
susijusi su sprendimų priėmimu AB „LEO LT“ valdymo, turto tvarkymo
srityse. Tai, jog bendrovė buvo įsteigta 2008 m. gegužės 20 d. reiškia, kad
visi šios įmonės atžvilgiu steigimo bei kūrimo procese priimti sprendimai
jai buvo palankūs. Teismas pažymėjo, kad tai pagrindžia šie įrodymai:
Ministro Pirmininko 2007 m. vasario 19 d. potvarkis Nr. 62, kuriuo S. S.
paskirtas vadovu darbo grupės Lietuvos nacionalinio investuotojo bendrovės
steigimo koncepcijos esminėms nuostatoms parengti; Ministro Pirmininko
2007 m. gegužės 8 d. potvarkis Nr. 156, kuriuo Europos energetikos politikos
nuostatų įgyvendinimo tikslams nagrinėti buvo sudaryta darbo grupė, į
kurią įtrauktas S. S.; Ministro Pirmininko 2007 m. liepos 13 d. potvarkis
Nr. 256 „Dėl darbo grupės sudarymo“, kuriuo buvo sudaryta darbo grupė
(„derybininkų“ su potencialiais strateginiais partneriais), kurios vadovu
paskirtas S. S.; Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimas Nr.726, kuriuo
sudaryta laikinoji komisija, į kurią įtrauktas S. S.; pareiškėjo vadovaujamos
darbo grupės teikti siūlymai „Dėl Lietuvos nacionalinio investuotojo
bendrovės steigimo esminių nuostatų“; Laikinosios komisijos darbo grupės
pasitarimų protokolai. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, jog S. S.
veiksmai (pasitraukęs iš Ministro Pirmininko patarėjo pareigų, davė sutikimą
ir tą pačią dieną buvo išrinktas AB „LEO LT“ valdybos nariu) neabejotinai
atitinka Interesų derinimo įstatymo 18 straipsnyje numatytų draudimų
turinį, o VTEK sprendime pagrįstai nustatė, kad nagrinėjamu atveju S. S.
pažeidė Interesų derinimo įstatymo 18 straipsnio reikalavimus.
Dėl VTEK sprendimo antros dalies, kuria S. S. nustatyti įpareigojimai
vienerius metus laikytis Interesų derinimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytų
apribojimų, teismas nurodė, jog teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad
viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto teisėtumo
klausimas turi būti sprendžiamas taikant įgalinimų ribų kriterijų. Viešojoje
teisėje veikiantys įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo principai lemia
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tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgalinimus, kurie
jiems yra suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, plečiamasis valdymo
institucijų kompetencijos aiškinimas yra negalimas, o administracinis
aktas, priimtas viešojo administravimo subjektui viršijus savo įstatyminės
kompetencijos ribas (ultra vires), yra besąlygiškai neteisėtas ir naikintinas.
Iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje
įtvirtintų nuostatų analizės darytina išvada, jog VTEK jokių įpareigojimų
asmenims, pažeidusiems teisės aktų reikalavimus, nustatyti negali. Atsižvelgęs
į tai, teismas nusprendė, kad VTEK skundžiamo sprendimo antroje dalyje
nustatydama pareiškėjui atitinkamus įpareigojimus viršijo savo kompetencijos
ribas, todėl minėtas sprendimas šioje dalyje naikintinas (b. l. 171–177).
III.
Nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo
2009 m. sausio 23 d. sprendimu, S. S. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo
pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti visiškai tenkinant jo skundą.
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: 1) teismo sprendime
klaidingai konstatuota, jog byloje nebuvo ginčo dėl to, kad jo funkcijos
ir pareigos iki pat išėjimo iš valstybės tarnybos dienos buvo susijusios su
bendrovės „LEO LT“ steigimo proceso bei kitų klausimų, susijusių su šia
bendrove, sprendimu bei priežiūra, nes jis nuosekliai tvirtino, kad AB „LEO
LT“ veiklos kontrolėje ir priežiūroje bei įmonei palankių sprendimų priėmime
apkritai nedalyvavo; 2) Ministro Pirmininko patarėjo pareigybė nesuteikė
jam jokių administracinių ar kontrolės teisių, o 2007 m. vasario 19 d.
potvarkiu sudaryta darbo grupė savo veiklą baigė 2007 m. kovo 20 d.,
2007 m. liepos 17 d. sudaryta laikinoji komisija – 2007 m. gruodžio mėnesį, t. y.
dar iki bendrovės įsteigimo; 3) svarstant ir priimant AB „LEO LT“ palankius
sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę
paramą minėtai bendrovei jis nedalyvavo, nes tokio pobūdžio sprendimų
įmonės atžvilgiu apskritai nebuvo; 4) sistemiškai aiškinant Civilinio kodekso
nuostatas matyti, jog juridinio asmens teisnumas ir veiksnumas atsiranda nuo
jo įregistravimo momento (2.63 str., 2.74 str.), todėl sprendimo išvada, kad
juridinis asmuo gali įgyti tam tikras teises iki jo įsteigimo, šios bylos kontekste
yra grynai teorinė ir neparemta bylos medžiaga bei faktinėmis aplinkybėmis;
5) teismas nepagrįstai plečiamai aiškino Interesų derinimo įstatymo
18 straipsnį konstatuodamas, jog vartojama sąvoka „įmonė“ taikytina ir toms
įmonėms, kurios yra steigiamos, o dalyvavimą bendrovės kūrimo bei steigimo
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procedūrose bei sprendimų priėmimą bendrovės valdymo, turto tvarkymo
srityje sutapatino atitinkamai su tiesiogine veiklos priežiūra ir kontrole bei
palankių įmonei sprendimų priėmimu (b. l. 184–188).
Atsiliepdama į apeliacinį skundą, VTEK prašo jį atmesti nurodydama,
jog Konstitucinis Teismas savo nutarimuose yra pasisakęs, kad įstatymais
nustatyti ribojimai turi būti tokie, kad valstybės tarnyba, jos teikiamos
galimybės nebūtų panaudojamos ne viešajam interesui garantuoti, bet
asmeniniais interesais. Mano, jog pareiškėjas, kaip buvęs valstybės tarnautojas
ir gindamas savo teisę dirbti bendrovėje AB „LEO LT“ valdybos nariu,
Konstitucijos 48 straipsnio nuostatomis remtis negali. Be to, ginčo dalykas
šioje byloje yra ne jo materialinė teisė į darbą, o tarnybinio elgesio atitiktis
Interesų derinimo įstatymo nuostatoms (b. l. 191–192).
IV.
Nesutikdama su Vilniaus apygardos administracinio teismo
2009 m. sausio 23 d. sprendimo dalimi, kuria panaikinta skundžiamo
sprendimo antroji dalis, apeliacinį skundą pateikė ir VTEK, prašydama šią
teismo sprendimo dalį panaikinti, o pareiškėjo skundą atmesti. Apeliaciniame
skunde atsakovas nurodo, jog, panaikindamas sprendimo dalį, teismas rėmėsi
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalimi,
tačiau šis įstatymas reguliuoja procesinius santykius, kurie atsiranda VTEK
pradėjus tyrimą. Tuo tarpu rekomendacijas VTEK teikia remdamasi Interesų
derinimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies pagrindu. Pažymi, jog šiuo atveju
imperatyvi rekomendacijos forma pateisinama dar ir tuo, jog pareiškėjui
tapus bendrovės valdybos nariu, tuometinis Ministras Pirmininkas jį
sugrąžino neetatiniu patarėju energetikai, kuo neabejotinai suinteresuotas
privatus investuotojas. Iš čia daro išvadą, jog VTEK savo kompetencijos ribų
neviršijo (b. l. 179–180).
Atsiliepdamas į apeliacinį skundą, pareiškėjas prašo jį atmesti.
Nurodo, jog nei Interesų derinimo įstatymas, nei Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos įstatymas VTEK teisės duoti įpareigojimus nesuteikia,
o rekomendacijas ji gali teikti tik dėl teisės aktų nuostatų tobulinimo bei
įgyvendinimo, dėl valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų tarnybinės etikos
ar elgesio problemų. Be to, minėtam įpareigojimui nebuvo nei teisinio, nei
faktinio pagrindo, o atsakovo interpretacijos, kad asmenys, esantys Ministro
Pirmininko visuomeniniais konsultantais, atstovauja bendrovių, kuriuose jie
nuolat dirba, interesus neturi jokio pagrindo (b. l .193–194).
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Teisėjų kolegija
konstatuoja:

V.

Pareiškėjo apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, atsakovo –
atmestinas.
VTEK, vertindama pareiškėjo įsidarbinimo bendrovėje AB „LEO LT“
aplinkybių atitiktį Interesų derinimo įstatymo 18 straipsnio nuostatoms,
2008 m. spalio 9 d. priėmė sprendimą Nr. KS-78 „Dėl S. S.“, kuriuo nusprendė:
„1. Buvęs Ministro Pirmininko patarėjas S. S., 2008 m. gegužės 20 d.
nutraukęs valstybės tarnybos santykius ir tą pačią dieną įsidarbinęs
bendrovėje AB „LEO LT“ valdybos nariu, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 18 straipsnio nuostatas, nes nebuvo
praėjęs vienų metų terminas po nustojimo eiti valstybės tarnyboje pareigas,
susijusias su bendrovės AB „LEO LT“ steigimo proceso ir kitų klausimų,
susijusių su šia bendrove, sprendimu bei priežiūra; 2. Įpareigoti S. S. vienus
metus laikytis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje
įstatymo 20 straipsnyje nustatytų apribojimų, kurie draudžia atstovauti
fiziniams ir juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius
metus dirbo, taip pat draudžia atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims
kitose valstybės ar savivaldybių institucijose tais klausimais, kurie buvo
priskirti jo tarnybinėms funkcijoms. <...>“.
Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, sietinos su VTEK
sprendimo 1 punktu
VTEK sprendimas priimtas konstatavus šias aplinkybes: nacionalinio
investuotojo bendrovė buvo steigiama vykdyti valstybinės reikšmės
projektą – naujos atominės jėgainės statybą, kaip būdą valstybės mastu
spręsti energetikos problemas pritraukiant privatų kapitalą, kuris bendrovės
sukūrimo sandoryje dalyvauja siekiant akcijų vertės ir verslumo; S. S.
dalyvavo visose komisijose ir darbo grupėse, organizavo darbo grupėms
nuostatų ir pozicijų derybiniais klausimais parengimą, aktyviai dalyvavo
derybose, pristatė Vyriausybės nutarimus bendrovės AB „LEO LT“ steigimo
klausimais Seimo komitetuose; S. S. dar iki nacionalinio investuotojo
bendrovės steigimo vykdė kontrolės bei priežiūros funkcijas ir dalyvavo
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sprendžiant įvairius klausimus energetikos bendrovėse, įskaitant ir tas
bendroves, kurių kapitalas buvo jungiamas steigiant bendrovę AB „LEO LT“;
valstybės tarnyba suteikia galimybių priimti palankius sprendimus ne tik
veikiančiai, bet ir steigiamai bendrovei, todėl Interesų derinimo įstatymo 18
straipsnyje įtvirtintas draudimas įsidarbinti taikytinas ir tada, kai priežiūros
ar kontrolės sprendimai (pvz., finansinės paramos, investicijų ir kt.) priimami
dėl steigiamos bendrovės, nes toks draudimas visiškai atitinka įstatymo
leidėjo nustatytus viešojo intereso užtikrinimo būdus, tikslus ir uždavinius;
S. S. negalėjo įsidarbinti bendrovėje AB „LEO LT“ valdybos nariu, nes
jo tarnybinės funkcijos iki pat išėjimo iš valstybės tarnybos dienos buvo
susijusios su šios bendrovės steigimo proceso ir kitų klausimų, susijusių su
šia bendrove, sprendimu ir priežiūra (b. l. 11–19).
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymi,
kad pareiškėjo išėjimo iš valstybės tarnybos ir įsidarbinimo AB „LEO LT“
metu galiojęs Interesų derinimo įstatymo 18 straipsnis numatė, jog asmuo,
nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, vienerius metus neturi dirbti
įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti įmonės tarybos ar valdybos nariu,
taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu
įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos bei kontrolės srityse,
jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su šių
įmonių veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo dalyvavo svarstant ir
priimant palankius šioms įmonėms sprendimus konkurso ar kitokiu būdu
teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.
Iš skundžiamo VTEK sprendimo turinio ir jo nusprendžiamosios
dalies matyti, jog konstatuota tik pirmoji aplinkybė (tarnyba buvo tiesiogiai
susijusi su AB „LEO LT“ veiklos priežiūra ar kontrole). Dėl asmens
dalyvavimo svarstant ir priimant palankius įmonei sprendimus konkurso ar
kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą nepasisakyta,
t. y. tokia aplinkybė VTEK sprendime nekonstatuota. Taigi pirmosios
instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą, turėjo analizuoti, ar
VTEK pagrįstai pripažino, jog buvusio Ministro Pirmininko patarėjo S. S.
per paskutinius darbo metus (t. y. laikotarpiu nuo 2007 m. gegužės 20 d.
iki 2008 m. gegužės 20 d.) tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su AB „LEO LT“
veiklos priežiūra ar kontrole, t. y. ar atsakovo nustatytos skundžiamame
sprendime aplinkybės, susijusios su pareiškėjo tarnybine veikla, atitinka
Interesų derinimo įstatymo 18 straipsnyje įtvirtinto draudimo turinį.
Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai
apsibrėžęs teisminio nagrinėjimo dalyką (b. l. 175), paminėtų klausimų
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netyrė. Kitaip tariant, pirmosios instancijos teismas neanalizavo visų turinčių
bylai esminę reikšmę aplinkybių, neįvykdė įstatymu nustatyto imperatyvo ir
nepasisakė, kurios iš aplinkybių, užfiksuotų ginčijame atsakovo sprendime,
yra nustatytos, o kurios – ne (Administracinių bylų teisenos įstatymo 86
str.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad tai yra esminis apskųsto pirmosios
instancijos teismo sprendimo trūkumas, nagrinėjamoje byloje reiškiantis, kad
neatskleista bylos esmė.
Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendime kelis kartus
nepagrįstai nurodyta, jog ginčo byloje dėl tų faktinių aplinkybių, kad
pareiškėjas iki 2008 m. gegužės 20 d. ėjo Ministro Pirmininko patarėjo
pareigas ir jo tarnybos funkcijos iki pat išėjimo iš valstybės tarnybos
dienos buvo susijusios su bendrovės AB „LEO LT“ steigimo proceso bei
kitų klausimų, susijusių su šia bendrove, sprendimu bei priežiūra, nėra.
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog tokia išvada suformuluota ir VTEK sprendimo
1 punkte. Pareiškėjas šią atsakovo sprendime suformuluotą išvadą ir skundė
teismui. S. S. neginčijo VTEK sprendime nustatytų faktinių aplinkybių,
pripažino, jog jo tarnyba buvo susijusi su nacionalinio investuotojo bendrovės
(t. y. AB „LEO LT“) kūrimo procesu (dalyvavo darbo grupėse rengiant
steigimo koncepcijos esmines nuostatas, ruošiant bendrovės įstatų projektą ir
t. t.), tačiau nuosekliai neigė, jog jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su tokios
įmonės veiklos priežiūra ar kontrole, ko šiuo atveju reikalauja įstatymas.
Pirmosios instancijos teismas, analizuodamas Interesų derinimo
įstatymo 18 straipsnį, remdamasis Civilinio kodekso normomis, aiškinosi,
ką reiškia jame vartojama sąvoka „įmonė“, tačiau visiškai neatsižvelgė į tai,
jog tokia sąvoka pateikta Interesų derinimo įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje.
Pabrėžtina, jog Interesų derinimo įstatymo 18 straipsnis reikalauja nustatyti
tarnybos tiesioginę sąsają su įmonės veiklos priežiūra ar kontrole. Dėl šio
kertinio pareiškėjo skundo argumento pirmosios instancijos teismas apskritai
nepasisakė. Taigi nagrinėjamam atsakovo nustatytam pažeidimui konstatuoti
būtina aplinkybė apskritai nevertinta, taip pažeidžiant reikalavimą nustatyti
visas svarbias bylai aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 81 str.).
Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog tiek VTEK sprendimo 1 punkte,
tiek pirmosios instancijos teismo sprendime nurodoma, jog S. S. pažeidė
Interesų derinimo įstatymo 18 straipsnio nuostatas, nes nebuvo praėjęs
vienerių metų terminas po nustojimo eiti valstybės tarnyboje pareigas,
susijusias su bendrovės AB „LEO LT“ steigimo proceso ir kitų klausimų,
susijusių su šia bendrove, sprendimu bei priežiūra, tačiau minėti kiti klausimai
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teismo sprendime neatskleisti. Pirmosios instancijos teismas paliko VTEK
sprendimą galioti nurodęs, jog asmens veiksmai įvertinti tinkamai, nors
pareiškėjo atžvilgiu konstatuotas pažeidimas suformuluotas abstrakčiai
ir atsietai nuo Interesų derinimo įstatymo 18 straipsnio. Pabrėžtina, jog
Interesų derinimo įstatymo 18 straipsnis įtvirtina apribojimą pasibaigus
tarnybai, t. y. apribojimą sudaryti darbo sutartį. Tokia nuostata pripažintina
kaip Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos
žmogaus teisės laisvai pasirinkti darbą tam tikras suvaržymas, todėl,
pripažįstant asmenį pažeidus Interesų derinimo įstatymo 18 straipsnį, turi
būti aiškiai ir nedviprasmiškai nustatytos straipsnyje įtvirtinto draudimo
taikymo sąlygos, t. y. tokios, kokios suformuluotos įstatyme. Nagrinėjamo
ginčo kontekste tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo (be
kita ko) tirti, kokie pareiškėjo turėti įgaliojimai valstybės tarnyboje leidžia
daryti išvadą, kad jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su AB „LEO LT“ įmonės
veiklos priežiūra ar kontrole. To pirmosios instancijos teismas nepadarė, o
darydamas nepagrįstas ir šiam ginčui teisiškai nereikšmingas ar neaiškias
išvadas (pavyzdžiui, kad pareiškėjo darbo valstybės tarnyboje veikla buvo
tiesiogiai susijusi su sprendimų priėmimu AB „LEO LT“ valdymo, turto
tvarkymo srityse; bendrovė buvo įsteigta 2008 m. gegužės 20 d., kas reiškia,
jog visi šios įmonės atžvilgiu steigimo bei kūrimo procese priimti sprendimai
jai buvo palankūs ir kt.), neva atskleisdamas Interesų derinimo įstatymo 18
straipsnyje numatyto draudimo turinį, apsiribojo tik Ministro Pirmininko
potvarkių ir kitų dokumentų, kuriais sudarytos atitinkamos darbo grupės
ir komisijos (į kurias buvo paskirtas pareiškėjas), bei tokių darbo grupių
siūlymų ir pasitarimų protokolų išvardijimu, visiškai neanalizuodamas jų
turinio bei sąsajų su nagrinėjamu ginču.
Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 16 d. nutarime yra išaiškinęs,
jog konstituciniai imperatyvai, kad teisingumą vykdo tik teismai, kad teisė
negali būti nevieša, taip pat iš Konstitucijos kylantis reikalavimas teisingai
išnagrinėti bylą suponuoja ir tai, kad kiekvienas teismo nuosprendis (kitas
baigiamasis teismo aktas) turi būti grindžiamas teisiniais argumentais
(motyvais). Argumentavimas turi būti racionalus – teismo nuosprendyje
(kitame baigiamajame teismo akte) turi būti tiek argumentų, kad jų
pakaktų šiam nuosprendžiui (kitam baigiamajam teismo aktui) pagrįsti.
Teismo nuosprendžiai (kiti baigiamieji teismo aktai) turi būti aiškūs byloje
dalyvaujantiems ir kitiems asmenims, jeigu šio reikalavimo nepaisoma, tai
nėra teisingumo vykdymas, kurį įtvirtina Konstitucija.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, vertindama
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pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, susijusią su VTEK sprendimo
1 punktu, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju bylos esmė neatskleista,
teismo sprendime neanalizuoti esminiai bylos faktiniai ir teisiniai aspektai,
teismas nepasisakė dėl pagrindinių, su VTEK sprendimo 1 punktu susijusių,
pareiškėjo skundo argumentų, iš teismo sprendime išdėstytų teiginių
logiškai neseka jame padarytos išvados. Tokia nemotyvuota pirmosios
instancijos teismo sprendimo dalis negali būti laikomas teisėta ir pagrįsta,
todėl naikintina perduodant bylą šioje dalyje nagrinėti pirmosios instancijos
teismui iš naujo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 141 str. 1 d. 1 p., 142
str. 2 d. 5 p.).
Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliacinės instancijos teismas tikrina priimto
pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą, tuo tarpu
pirmosios instancijos teismas privalo ištirti visas faktines bylos aplinkybes
ir jas teisiškai įvertinti. Vien tik Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui teisiškai įvertinus reikšmingus faktinius duomenis, kurie nebuvo tirti
bei vertinti pirmosios instancijos teisme, būtų pažeista proceso šalies teisė į
apeliaciją, t. y. tai lemtų teisės bent kartą apskųsti nepalankų teismo sprendimą
instancine teismų sprendimų kontrolės tvarka pažeidimą.
Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, sietinos su VTEK
sprendimo 2 punktu
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,
analizuodama bylą šiuo aspektu, pastebi, jog atsakovas apeliaciniame skunde
teigia, kad pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai panaikindamas šią
sprendimo dalį, rėmėsi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 29
straipsnio 1 dalimi, tačiau šis įstatymas reguliuoja procesinius santykius, kurie
atsiranda VTEK pradėjus tyrimą. Tuo tarpu, anot atsakovo, VTEK sprendimo
2 punkte numatytą įpareigojimą asmeniui (imperatyvia forma pateiktas
pareiškėjui įpareigojimas, atsakovo nuomone, laikytinas rekomendacija) teikė
remdamasis Interesų derinimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies pagrindu.
Nagrinėjamu atveju pasakytina, jog atsakovas savo sprendime
įstatyminio tokio įpareigojimo pagrindo apskritai nenurodė, o Interesų
derinimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalis išvardija tik institucijas ir pareigūnus,
kontroliuojančius, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo šio
įstatymo nuostatas.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymi,
kad VTEK kompetenciją nustato Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
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įstatymas, iš kurio nuostatų matyti, jog jokie įgaliojimai nustatyti atitinkamus
įpareigojimus asmenims VTEK nesuteikti. Nacionalinis teisinis reguliavimas
suteikia teisę VTEK savo sprendimais teikti rekomendacijas, tačiau ne
privalomo pobūdžio nurodymus (įpareigojimus). Tai įtvirtinta Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 10 punkto
nuostatose, tačiau įstatymo leidėjas, apibrėždamas VTEK kompetenciją,
kartu ir numatė sritis, kuriose atsakovas gali teikti rekomendacijas (17 str.
1, 8 p., 18 str. 1 d. 15, 16 p.). Atsakovo sprendimo 2 punkte suformuluotas
įpareigojimas įstatymuose nenumatytas. Taip pat pažymėtina, jog VTEK
sprendimo 2 punkte įtvirtintas ne konkrečiu tikslu duotas patarimas,
o įsakmus nurodymas asmeniui. Toks nurodymas, skirtingai nei teigia
atsakovas, negali būti pripažintas rekomendacija. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos
teismo išvada, kad atsakovas skundžiamo sprendimo 2 punkte nustatydamas
pareiškėjui atitinkamą įpareigojimą viršijo savo kompetencijos ribas ir
sprendžia, kad 2008 m. spalio 9 d. sprendimas šioje dalyje panaikintas
pagrįstai.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktais, teisėjų kolegija
nutaria:
S. S. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d.
sprendimo dalį, kuria panaikintas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
2008 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. KS-78 „Dėl S. S.“ dalis, kuria nuspręsta
įpareigoti S. S. vienerius metus laikytis Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybės tarnyboje įstatymo 20 straipsnyje nustatytų apribojimų, palikti
nepakeistą, o sprendimo dalį, kuria likusioje dalyje S. S. skundo reikalavimai
atmesti, panaikinti ir grąžinti bylą šioje dalyje pirmosios instancijos teismui
nagrinėti iš naujo.
Nutartis neskundžiama.
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3.11. Administracinių bylų teisena
3.11.1. Dėl įpareigojimo užtikrinti galbūt dėl reikalavimo užtikrinimo
priemonių taikymo kilsiančių nuostolių atlyginimą
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas nenumato tokios
reikalavimo užtikrinimo formos kaip įpareigojimas pateikti galimų nuostolių
užtikrinimą, pritaikius vieną iš šio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje numatytų
reikalavimo užtikrinimo priemonių. Nagrinėjant tokio pobūdžio prašymą, nėra
pagrindo remtis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normomis,
reguliuojančiomis analogiškus procesinius teisinius santykius, nes Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnis, reguliuojantis
reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo sąlygas bei tvarką, nenurodo, jog
šiais atvejais privaloma remtis ir minėto kodekso normomis.
Administracinė byla Nr. AS525-157/2010
Procesinio sprendimo kategorija 67

NUTARTIS
2010 m. vasario 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas) ir Romano
Klišausko (kolegijos pirmininkas),
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo
suinteresuoto asmens L. L. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos
administracinio teismo 2010 m. sausio 12 d. nutarties administracinėje byloje
pagal pareiškėjų V. M., A. L., S. B., J. B., A. K., Z. K., G. S., G. P., R. L., I. P., R. Z.,
R. Č., I. P., O. G., R. M., R. K., L. P., A. B., M. P., D. M. skundą atsakovui Prienų
rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims
Kauno apskrities viršininko administracijai, D. M. Z., L. L. dėl įsakymo
panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
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Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjai V. M., A. L., S. B., J. B., A. K., Z. K., G. S., G. P., R. L., I. P., R.
Z., R. Č., I. P., O. G., R. M., R. K., L. P., A. B., M. P., D. M. skundu kreipėsi į
Kauno apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Prienų rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymą
Nr. (7.7)-A3-639 (toliau – ir Įsakymas) bei įpareigoti atsakovą organizuoti
žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Prienai (unikalus Nr. (duomenys
neskelbtini), detaliojo plano rengimą, kuriame būtų suformuoti du atskiri
žemės sklypai: prie sklype esančio pastato, priklausančio L. L. (unikalus
Nr. (duomenys neskelbtini), ir prie prekybos kioskų, esančių (duomenys
neskelbtini), Prienuose.
Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 21 d.
sprendimu skundą patenkino iš dalies – panaikino Įsakymą, kitą skundo dalį
atmetė kaip nepagrįstą, o administracinę bylą D. M. Z., J. B., L. K. atžvilgiu
nutraukė.
II.
Trečiasis suinteresuotas asmuo L. L. pateikė prašymą, kuriuo prašė
užtikrinti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymu patirtų nuostolių
atlyginimą, įpareigojant pareiškėjus solidariai įnešti į teismo depozitinę
sąskaitą užstatą, lygų 145 800 Lt.
Nurodė, jog teismas, panaikindamas Įsakymą, neišsprendė byloje
pritaikytų reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimo, t. y. uždraudimo
perleisti žemės sklypą L. L. Tokios priemonės pritaikytos Kauno apygardos
administracinio teismo 2009 m. sausio 26 d. nutartimi. Pažymėjo, kad
bylos nagrinėjimas tęsiasi jau dvejus metus, o, pareiškėjams padavus
apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, bylos
nagrinėjimas vyks dar apie vienus metus. Per tą laiką ji patiria nuostolių,
kadangi negali įteisinti savo nuosavybės ir naudoti žemės savo poreikiams.
Prašė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau
– ir CPK) nuostatomis, užtikrinti reikalavimo užtikrinimo priemonių
taikymu patirtų nuostolių atlyginimą. Atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjai
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2007 m. rugsėjo 27 d. pasiūlė už naudojimąsi prekybine vieta mokėti po
200−250 Lt į mėnesį, kas sudaro nuo 2007 metų spalio mėnesio iki prašymo
padavimo dienos – 145 800 Lt.
Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. sausio 12 d.
nutartimi prašymą atmetė.
Nurodė,
kad
Kauno
apygardos
administracinio
teismo
2008 m. gruodžio 1 d. nutartimi pareiškėjų prašymo pagrindu taikytos
reikalavimų užtikrinimo priemonės – sustabdytas Įsakymo galiojimas
iki teismo sprendimo šioje administracinėje byloje įsiteisėjimo. Kauno
apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 26 d. nutartimi iki teismo
sprendimo šioje administracinėje byloje įsiteisėjimo dienos, uždrausta
Kauno apskrities viršininko administracijai parduoti, išnuomoti, įkeisti ar
kitokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims 0,0960 ha žemės sklypą, esantį
(duomenys neskelbtini), Prienuose (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini).
Atsižvelgė į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
(toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnį ir pabrėžė, jog ABTĮ nereglamentuojamas
laikinųjų apsaugos priemonių taikymu galimai patirtų nuostolių atlyginimo
užtikrinimas.
III.
Trečiasis suinteresuotas asmuo L. L. pateikė atskirąjį skundą,
kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo
2010 m. sausio 12 d. nutartį ir priimti naują nutartį – patenkinti jos prašymą
dėl nuostolių, galimų dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo,
atlyginimo užtikrinimo. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tokiais
pačiais argumentais kaip ir prašymas pirmosios instancijos teismui.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Atskirasis skundas netenkintinas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo atskiruoju skundu prašo įpareigoti
pareiškėjus įnešti į teismo depozitinę sąskaitą atitinkamą sumą, kad būtų
užtikrintas galimų nuostolių, atsiradusių dėl reikalavimo užtikrinimo
priemonių taikymo, atlyginimas.
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ABTĮ 13 straipsnio 1 dalis nustato, jog vienodą administracinių teismų
praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas. ABTĮ 71 straipsnio 2 dalis numato, jog
reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti uždraudimas atsakovui atlikti
tam tikrus veiksmus, išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas
ir ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas.
Remiantis minėtomis teisės normomis ir Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktika (bylos Nr. AS8-359/2007; AS8-557/2006),
pažymėtina, jog ABTĮ nenumato trečiojo suinteresuoto asmens nurodomos
reikalavimo užtikrinimo formos – įpareigojimo pateikti galimų nuostolių
užtikrinimą pritaikius vieną iš ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje numatytų
reikalavimo užtikrinimo priemonių. Kartu nurodytina, jog, nagrinėjant
tokio pobūdžio reikalavimą, nėra pagrindo remtis CPK normomis,
reguliuojančiomis analogiškus procesinius teisinius santykius, nes ABTĮ 71
straipsnis, reguliuojantis reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo sąlygas
bei tvarką, nenurodo, jog šiais atvejais privaloma remtis ir CPK normomis.
Todėl reikalavimas dėl įpareigojimo užtikrinti galimai dėl reikalavimo
užtikrinimo priemonių taikymo kilsiančių nuostolių atlyginimą atmestinas.
Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos
teismas iš esmės tinkamai taikė ir aiškino teisės normas, išnagrinėjo faktines
bylos aplinkybes, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti
atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio
1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Trečiojo suinteresuoto asmens L. L. atskirojo skundo netenkinti.
Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 12 d. nutartį
palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.11.2. Dėl administracinių ginčų komisijų kompetencijos nagrinėti
mokesčių bylas
Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos leidžia mokesčių bylas išskirti
į dvi rūšis: 1) mokestinius ginčus ir 2) kitas mokesčių bylas. Mokestiniai ginčai yra
nagrinėjami specialia Mokesčių administravimo įstatymo IX skyriuje numatyta
tvarka, o kitoms mokesčių byloms ši speciali ginčų nagrinėjimo tvarka nėra
taikoma. Kadangi kitoms mokesčių byloms nagrinėti nėra nustatyta ir kitokia
speciali jų nagrinėjimo tvarka, todėl šios bylos turėtų būti nagrinėjamos
bendrąja administracinių ginčų nagrinėjimo tvarka, numatyta Administracinių
bylų teisenos įstatyme. Pagal šio įstatymo 22 straipsnio 4 dalį ir 26 straipsnio
1 dalį, bendrąja tvarka administraciniai ginčai nagrinėjami arba tiesiogiai
administraciniame teisme, arba pareiškėjo pasirinkimu ikiteismine tvarka
administracinių ginčų komisijoje. Tačiau kitos mokesčių bylos, net ir taikant
joms bendrąją administracinių ginčų nagrinėjimo tvarką, administracinių ginčų
komisijoje negali būti nagrinėjamos. Administracinių bylų teisenos įstatymo
29 straipsnyje ir Administracinių ginčų komisijų įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1
punkte bei 9 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad administracinių ginčų
komisijos nesprendžia mokesčių bylų. Ši taisyklė reiškia, kad administracinių
ginčų komisijos negali spręsti visų mokesčių bylų, t. y. tiek mokestinių ginčų, tiek
kitų mokesčių bylų.
Administracinė byla Nr. A442-840/2010
Procesinio sprendimo kategorija 26; 55.3

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. birželio 7 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio
(pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjui A. G.,
pareiškėjo atstovui advokatui Andriui Baranskiui,
atsakovo atstovei Joanai Beniušytei,
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viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2009 m. birželio 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal
atsakovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skundą dėl
Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo,
dalyvaujant pareiškėjui A. G.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apskrities administracinių
ginčų komisiją ir prašė panaikinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos 2008 m. lapkričio 21 d. pranešimą apie atliktą mokestinį tyrimą
Nr. (21.26)-89-3052 bei įpareigoti Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių
inspekciją atlikti tinkamą, objektyviais duomenimis pagrįstą tyrimą.
Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisija 2009 m. vasario 13 d.
sprendimu Nr. S-19-(A(G)-1) įpareigojo Vilniaus apskrities valstybinę
mokesčių inspekciją panaikinti 2008 m. lapkričio 21 d. pranešimą apie atliktą
mokestinį tyrimą Nr. (21.26)-89-3052 ir atlikti mokestinį tyrimą Mokestinio
tyrimo atlikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. VA-108,
nustatyta tvarka.
Atsakovas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą
ir prašė panaikinti Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos
2009 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. S-19-(A(G)-1).
Atsakovas nurodė, kad jis 2007 m. gruodžio 13 d. užduoties atlikti
mokestinį tyrimą Nr. 90-4246 pagrindu atliko pareiškėjo mokestinį tyrimą ir
apie jį informavo pareiškėją 2008 m. lapkričio 21 d. pranešimu Nr. (21.26)-893052. Mokestino tyrimo metu buvo išanalizuoti pareiškėjo pajamų gavimo
šaltiniai, patikrintas jų pagrįstumas ir nustatyta, kad pareiškėjas neturėjo
pakankamai lėšų ir negalėjo 2002 m. spalio 2 d.–2006 m. rugsėjo 22 d.
laikotarpiu padovanoti savo sūnui R. G. 390 000 Lt, o sūnui R. G. –
245 000 Lt. Įvertinus tyrimo metu surinktą informaciją, nustatyta, kad
pareiškėjas galėjo disponuoti tik 287 325,29 Lt suma. Atsakovas nurodė, kad
administracinių ginčų komisija konstatavo, jog skundžiamas pranešimas
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neatitinka Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, nes jame nėra numatytas
trūkumų ar prieštaravimų pašalinimo terminas, jų pašalinimo būdai ir
nepašalinimo padariniai. Tačiau pranešime apie atliktą mokestinį tyrimą
negalėjo būti nurodytas trūkumų ar prieštaravimų pašalinimo terminas ir jų
pašalinimo būdai, nes mokesčių administratorius nustatytų neatitikimų tarp
pareiškėjo turimų pajamų šaltinių ir padovanotų lėšų netraktavo kaip dėl
klaidos atsiradusių trūkumų, kaip tai apibrėžė Mokestinio tyrimo atlikimo
taisyklių 3 punktas. Atsakovas nurodė, kad administracinių ginčų komisija
taip pat nepagrįstai konstatavo, jog mokesčių administratorius nepakankamai
bendradarbiavo su pareiškėju ir neišnaudojo visų galimų būdų reikiamai
informacijai gauti. Mokestinio tyrimo metu su pareiškėju buvo bendrauta
telefonu, jam buvo duotas nurodymas pagrįsti pajamų šaltinius, dėl
papildomos informacijos buvo kreiptasi į kitas įstaigas. Atsakovas nurodė, kad
administracinių ginčų komisija pareiškėjo skundą išnagrinėjo pažeisdama 14
dienų skundo išnagrinėjimo terminą. Be to, administracinių ginčų komisija
savo sprendime išėjo už pareiškėjo skundo reikalavimų ir argumentų ribų.
Pareiškėjas su atsakovo skundu nesutiko.
Pareiškėjas
nurodė,
kad
administracinių
ginčų
komisija
išnagrinėjo ginčą neperžengdama jo skundo ribų, pagrįstai konstatavo
atsakovo padarytus pažeidimus ir priėmė teisingą sprendimą.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 18 d.
sprendimu pakeitė Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos
2009 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. S-19-(A(G)-1), panaikino Vilniaus
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2008 m. lapkričio 21 d. pranešimą
apie atliktą mokestinį tyrimą Nr. (21.26)-89-3052 ir įpareigojo Vilniaus
apskrities valstybinę mokesčių inspekciją pareiškėjo mokestinį tyrimą atlikti
iš naujo.
Teismas nurodė, kad atsakovas 2007 m. gruodžio 13 d. užduoties atlikti
mokestinį tyrimą Nr. 90-4246 pagrindu atliko pareiškėjo mokestinį tyrimą
ir apie atliktą mokestinį tyrimą informavo pareiškėją 2008 m. lapkričio 21 d.
pranešimu Nr. (21.26)-89-3052. Mokestinio tyrimo metu buvo išanalizuoti
pareiškėjo pajamų gavimo šaltiniai, patikrintas jų pagrįstumas ir nustatyta,
kad pareiškėjas neturėjo pakankamai piniginių lėšų ir negalėjo laikotarpiu
nuo 2002 m. spalio 2 d. iki 2006 m. rugsėjo 22 d. padovanoti savo sūnui
R. G. 390 000 Lt, o savo sūnui R. G. – 245 000 Lt. Įvertinęs tyrimo metu
414

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

surinktą informaciją, atsakovas nustatė, kad pareiškėjas galėjo disponuoti
tik 287325,29 Lt. Teismas nurodė, kad, atsakovo nuomone, vykdydamas
atsakovo 2007 m. gruodžio 13 d. nurodymą Nr. (21.26)-304-5103, pareiškėjas
privalėjo pagrįsti, kokiu laikotarpiu, iš kokių subjektų, kokias pajamas
yra gavęs, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Iš skundžiamo
2008 m. lapkričio 21 d. pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą turinio
nustatyta ir atsakovas pripažįsta, kad iš pareiškėjo nebuvo gauta pakankamai
duomenų, pagrindžiančių 2005 m. gegužės 2 d. pateiktoje vienkartinėje
gyventojo (šeimos) deklaracijoje nurodytų 580000 Lt lėšų, turimų ne
banke, bei 2002 m. sausio 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu R. G. ir
R. G. dovanotų lėšų gavimo šaltinius. Be 2007 m. gruodžio 13 d. nurodymo
Nr. (21.26)-304-5103, daugiau joks dokumentas, kuriuo būtų prašoma
pateikti papildomus duomenis, pareiškėjui nebuvo įteiktas. Atsakovas
2009 m. vasario 5 d. rašte Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijai
nurodė, kad pareiškėjas nepateikė sodo ir buto pirkimo–pardavimo sutarčių,
deklaracijos, kurioje užfiksuota informacija apie staklių pardavimą, gautą
darbo užmokestį, bei įvairių rūšių pensijas patvirtinančių dokumentų, banko
indėlio dokumentų, teisę į žmonos santaupas patvirtinančių dokumentų.
Neatsižvelgdamas į tai, kad neturėjo visų reikiamų duomenų, atsakovas,
neišnaudojęs visų galimų būdų reikiamai informacijai gauti, baigė mokestinį
tyrimą ir išsiuntė pareiškėjui skundžiamą pranešimą, kuriame padarė išvadą,
kad pareiškėjas neturėjo pakankamai lėšų ir negalėjo 2002 m. spalio 2 d.–
2006 m. rugsėjo 22 d. laikotarpiu padovanoti R. G. 390 000 Lt, o R. G. –
245 000 Lt. Teismas nurodė, kad atsakovo išvada, jog pareiškėjas neturėjo
pakankamai lėšų ir negalėjo padovanoti R. G. ir R. G. atitinkamų pinigų
sumų, yra nepakankamai pagrista. Atsakovas teigė, kad su pareiškėju
buvo bendrauta telefonu, duotas nurodymas dėl papildomos informacijos,
tačiau pareiškėjas paaiškino, kad jam buvo visą laiką tvirtinama, kad jokių
papildomų dokumentų tyrimui pateikti nereikia. Todėl darytina išvada, kad
atsakovas nepakankamai bendradarbiavo su pareiškėju ir neišnaudojo visų
galimų būdų reikiamai informacijai gauti. Teismas nurodė, kad Vilniaus
apskrities administracinių ginčų komisijos 2009 m. vasario 13 d. sprendimas
Nr. S-19-(A(G)-1) keistinas, atsakovo 2008 m. lapkričio 21 d. pranešimas
apie atliktą mokestinį tyrimą Nr. (21.26)-89-3052 naikintinas, ir atsakovas
įpareigotinas pareiškėjo mokestinį tyrimą atlikti iš naujo. Teismas taip pat
nurodė, kad pareiškėjo skundas Vilniaus apskrities administracinių ginčų
komisijoje buvo išnagrinėtas pažeidžiant Administracinių ginčų komisijų
įstatymo 13 straipsnyje ir Vyriausybės 1999 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.533
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patvirtintų Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų 31 punkte
numatytą 14 dienų terminą, tačiau tai negali būti pagrindas laikyti Vilniaus
apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimą neteisėtu.
III.
Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. birželio 18 d. sprendimą ir Vilniaus apskrities
administracinių ginčų komisijos 2009 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. S-19(A(G)-1).
Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas
yra neteisėtas ir nepagrįstas. Pareiškėjui 2007 m. gruodžio 13 d. buvo
išsiųstas nurodymas 2007 m. gruodžio 28 d. atvykti pas atsakovą ir nurodyti
deklaruotų 580 000 Lt, turimų ne banke, bei piniginių lėšų, padovanotų R. G.
ir R. G., gavimo šaltinius bei juos pagrįsti. 2007 m. gruodžio 27 d. pareiškėjas
pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, kad minėtiems fiziniams asmenims
jis padovanojo 635 000 Lt. Taip pat pareiškėjas pateikė su minėtais fiziniais
asmenimis sudarytas dovanojimo sutartis. Siekiant išsiaiškinti pareiškėjo
pajamų pagrįstumą, buvo išsiųsti paklausimai bei gauti atsakymai iš
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyriaus, AB
banko „Hansabankas“, atlikti priešpriešiniai patikrinimai valstybės įmonės
Registrų centro Vilniaus filiale bei AB „Turto bankas“. Tik surinkus ir įvertinus
gautą informaciją, mokestinis tyrimas buvo baigtas. Atsakovas nurodo, kad
pateikdamas prieš tai paminėtą paaiškinimą, pareiškėjas privalėjo nurodyti,
kokiu laikotarpiu, iš kokių subjektų, kokias pajamas yra gavęs, bei pateikti tai
patvirtinančius dokumentus. Tačiau to nebuvo padaryta iki mokestinio tyrimo
pabaigos. Atsakovas nurodo, kad mokestinio tyrimo metu buvo išnaudotos
visos galimybės ir surinkta visa įmanoma gauti informacija. Pareiškėjas,
teigdamas, jog yra kitų jo pajamas patvirtinančių įrodymų, jų nepateikė nei
administracinių ginčų komisijai, nei teismui, todėl jo teiginiai apie papildomų
įrodymų buvimą vertintini kritiškai. Atsakovas nurodo, kad nei Mokesčių
administravimo įstatymas, nei Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklės nenumato
tokių procedūrų kaip pakartotinis mokestinis tyrimas ar mokestinio tyrimo
atlikimas iš naujo. Todėl teismo įpareigojimas atlikti mokestinį tyrimą iš
naujo yra neteisėtas. Atsakovas nurodo, kad pranešimas apie atliktą mokestinį
tyrimą nėra individualus administracinis aktas ir jis nesukėlė jokių teisinių
pasekmių, jo pagrindu pareiškėjui neatsirado jokios teisės ir pareigos. Teisės
aktai nenumato galimybės panaikinti pranešimą apie atliktą mokestinį
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tyrimą. Atsakovas nurodo, kad mokestinis tyrimas gali nulemti tik tolesnę
mokesčių mokėtojo veiklos kontrolę – mokestinį patikrinimą. Būtent tolesni
mokesčių administratoriaus veiksmai gali sukelti pareiškėjui teisines pasekmes.
Kadangi pranešimas apie atliktą mokestinį tyrimą nelaikytinas individualiu
administraciniu aktu, sukeliančiu pareiškėjui teisines pasekmes, todėl
administracinė byla dėl pareiškėjo ginčijamo 2008 m. lapkričio 21 d. pranešimo
apie atliktą mokestinį tyrimą turėjo būti nutraukta Administracinių bylų
teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punkto pagrindu.
Atsiliepimais į apeliacinį skundą pareiškėjas prašo apeliacinį skundą
atmesti.
Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas mokestinio tyrimo metu nesurinko
pakankamai objektyvių duomenų apie pareiškėjo pajamas, todėl nepagrįstai
nusprendė baigti mokestinį tyrimą, padarydamas nepagrįstas išvadas apie
tai, jog pareiškėjas neturėjo pakankamai lėšų ir negalėjo jų padovanoti
kitiems asmenims. Šiuo atveju reikšminga yra tai, jog atsakovas pareikalavo
iš pareiškėjo pateikti duomenis apie pajamas tik už ketverių metų laikotarpį,
nors pareiškėjas objektyviai galėjo turėti pajamų ir kitais laikotarpiais.
Pareiškėjas nurodo, kad jo mokestinis tyrimas buvo atliktas pažeidžiant
teisės aktų reikalavimus, todėl pranešimas apie atliktą mokestinį tyrimą pats
savaime yra niekinis. Šiuo atveju neturi reikšmės, ar yra norminiais aktais
nustatyta tokio pranešimo panaikinimo procedūra. Teisiškai reikšmingas yra
paties mokestinio tyrimo atlikimo teisėtumo klausimas, o ne pranešimas apie
tokio tyrimo atlikimą. Pareiškėjas nurodo, kad byloje ginčijamas pranešimas
apie atliktą mokestinį tyrimą yra individualus administracinis aktas, nes
juo buvo konstatuoti trūkumai. Vadovaudamasis mokestinio tyrimo metu
surinkta informacija ir pranešime konstatuotais trūkumais, atsakovas turi
pagrindą pradėti pareiškėjo mokestinį patikrinimą, kuris galėtų sukelti
pareiškėjui neigiamų pasekmių (Mokesčių administravimo įstatymo 136 str.
1 d., 137 str.).
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte
ir 26 straipsnio 3 dalyje yra paminėta atskira administracinių bylų kategorija
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– mokesčių bylos. Šios Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos
bei šio įstatymo 2 straipsnio 18 dalis taip pat sudaro pagrindą mokesčių
bylas išskirti į dvi rūšis: 1) mokestinius ginčus ir 2) kitas mokesčių bylas.
Mokestiniai ginčai yra nagrinėjami specialia Mokesčių administravimo
įstatymo IX skyriuje numatyta tvarka, o kitoms mokesčių byloms ši speciali
ginčų nagrinėjimo tvarka nėra taikoma.
Kadangi kitoms mokesčių byloms nagrinėti nėra nustatyta ir
kitokia speciali jų nagrinėjimo tvarka, todėl šios bylos turėtų būti
nagrinėjamos bendrąja administracinių ginčų nagrinėjimo tvarka, numatyta
Administracinių bylų teisenos įstatyme. Pagal šio įstatymo 22 straipsnio 4
dalį ir 26 straipsnio 1 dalį, bendrąja tvarka administraciniai ginčai yra arba
tiesiogiai nagrinėjami administraciniame teisme, arba pareiškėjo pasirinkimu
ikiteismine tvarka administracinių ginčų komisijoje. Tačiau kitos mokesčių
bylos, net ir taikant joms bendrąją administracinių ginčų nagrinėjimo tvarką,
administracinių ginčų komisijoje negali būti nagrinėjamos. Administracinių
bylų teisenos įstatymo 29 straipsnyje ir Administracinių ginčų komisijų
įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte bei 9 straipsnio 2 dalies 1 punkte
numatyta, kad administracinių ginčų komisijos nesprendžia mokesčių bylų.
Ši taisyklė reiškia, kad administracinių ginčų komisijos negali spręsti visų
mokesčių bylų, t. y. tiek mokestinių ginčų, tiek kitų mokesčių bylų.
Nagrinėjamu atveju pareiškėjas Vilniaus apskrities administracinių
ginčų komisijai apskundė vietos mokesčių administratoriaus pranešimą
apie atliktą mokestinį tyrimą, kuris buvo surašytas atlikus pareiškėjo
mokestinį tyrimą. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 22
dalyje nurodytą apibrėžimą, mokestinio tyrimo procedūra yra susijusi su
mokesčių apskaičiavimu, deklaravimu ir sumokėjimu. Nagrinėjamu atveju
mokestinio tyrimo metu mokesčių administratorius būtent ir aiškinosi tam
tikras konkrečias faktines aplinkybes, kurios ateityje gali turėti reikšmės
sprendžiant apmokestinimo klausimus. Todėl darytina išvada, kad pareiškėjas
Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijoje iškėlė ginčą mokesčių
srityje, t. y. kitoms mokesčių byloms priskirtiną mokesčių bylą. Kadangi
administracinių ginčų komisijos negali spręsti jokių mokesčių bylų, todėl
Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisija nagrinėjamu atveju
pareiškėjo iškeltą bylą turėjo nutraukti kaip nežinybingą administracinių
ginčų komisijoms (Vyriausybės 1999 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 533
patvirtintų Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų 40.4 p.).
Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisija neteisėtai iš esmės
išnagrinėjo pareiškėjo iškeltą bylą ir neteisėtai priėmė 2009 m. vasario 13 d.
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sprendimą Nr. S-19-(A(G)-1). Todėl pirmosios instancijos teismas
nagrinėjamu atveju turėjo atsakovo skundą patenkinti ir minėtą Vilniaus
apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimą panaikinti. Pirmosios
instancijos teismui skundžiamu sprendimu to nepadarius, teisėjų kolegija
panaikina skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priima
naują sprendimą, kuriuo panaikina minėtą Vilniaus apskrities administracinių
ginčų komisijos sprendimą.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
nusprendžia:
Apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 18 d.
sprendimą panaikinti.
Atsakovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skundą
patenkinti.
Panaikinti Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos
2009 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. S-19-(A(G)-1).
Sprendimas neskundžiamas.

3.11.3. Dėl teisės prisiteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas bendrosios
kompetencijos teisme, kai byla perduodama nagrinėti ir išnagrinėjama
administraciniame teisme
Ta aplinkybė, kad ginčas buvo pradėtas nagrinėti civiline tvarka, negali riboti
pareiškėjo teisės gauti bylos nagrinėjimo metu patirtų išlaidų atlyginimą, bylą
išnagrinėjus administracinio proceso tvarka. Procesinio klausimo dėl bylos
teismingumo išsprendimas ir bylos perdavimas iš bendrosios kompetencijos
teismo administraciniam teismui neužkerta teisės proceso šaliai, kurios naudai
buvo priimtas sprendimas byloje, iš bylą pralaimėjusios šalies reikalauti atlyginti
viso proceso metu patirtas išlaidas.
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Administracinė byla Nr. AS858-219/2010
Procesinio sprendimo kategorija 59

NUTARTIS
2010 m. balandžio 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Ričardo
Piličiausko (kolegijos pirmininkas),
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų Neringos
savivaldybės tarybos ir Neringos savivaldybės administracijos atskirąjį
skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 22 d.
nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto
apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą,
prašymą atsakovams Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės
administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims E. P., J. M. įmonei, V. P.,
A. J. P., L. P., A. K., V. Ž., K. Š., akcinei bendrovei SEB Vilniaus bankas, D. Z. K.,
V. J. K., R. Ž., M. J., G. J. V., D. Č., Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie
Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai
prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai,
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos departamentui, Kultūros paveldo departamentui
prie Kultūros ministerijos, G. N., N. D., L. K., uždarajai akcinei bendrovei
„Geotransa“, uždarajai akcinei bendrovei „Prime Real Estate“, akcinei
bendrovei DnB NORD bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui,
Danske Bank A/S, veikiančiai per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, akcinei
bendrovei bankas „Hansabankas“, T. K., uždarajai akcinei bendrovei „Remida“,
uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos projektas“, uždarajai akcinei
bendrovei „Sancta Elena“, uždarajai akcinei bendrovei „Vasga“, uždarajai
akcinei bendrovei „Neptis ir partneriai“, uždarajai akcinei bendrovei „Neptis
ir Trolis“, uždarajai akcinei bendrovei „Poilsis Pervalkoje“, R. Z., A. B., akcinei
bendrovei bankas „Snoras“, uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų menas“,
V. G., L. R. G., akcinei bendrovei „Parex bankas“, A. Š., uždarajai akcinei
bendrovei „Usi International“, A. F., D. K., uždarajai akcinei bendrovei „Hansa
lizingas“, uždarajai akcinei bendrovei „Šviesos technologijos“, uždarajai akcinei
bendrovei „Stamita“, akcinei bendrovei „Šiaulių bankas“, R. P., B. P., I. T., N. O.,
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V. Š., uždarajai akcinei bendrovei „Transfood“, I. K., Š. S., R. J., uždarajai akcinei
bendrovei „Kirptė“ dėl administracinių aktų panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras (toliau
– ir pareiškėjas) prašymu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą,
prašydamas panaikinti Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 20 d.
sprendimą Nr. 17 (T1) „Dėl žemės sklypo (duomenys neskelbtini), detaliojo plano
patvirtinimo ir pritarimo sutarčių dėl infrastruktūros plėtojimo projektams“;
pripažinti negaliojančia 2004 m. vasario 20 d. sutartį Nr. 30 „Dėl infrastruktūros
plėtojimo“, sudarytą Neringos savivaldybės su E. P.; pripažinti negaliojančia
2004 m. vasario 20 d. sutartį Nr. 31 „Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą
Neringos savivaldybės su E. P., J. M. įmone, R. P., V. P., A. J. P., L. P., A. K., V. Ž., K.
Š., D. Z. K., V. J. K., R. Ž., M. J., G. J. V., D. Č., atstovaujamais G. N.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 3 d.
sprendimu pareiškėjo prašymą tenkino, panaikino Neringos savivaldybės
tarybos 2004 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. 17 (T1) „Dėl žemės sklypo
(duomenys neskelbtini), detaliojo plano patvirtinimo ir pritarimo sutarčių
dėl infrastruktūros plėtojimo projektams“; pripažino negaliojančia nuo jos
sudarymo momento 2004 m. vasario 20 d. sutartį Nr. 30 „Dėl infrastruktūros
plėtojimo“, sudarytą Neringos savivaldybės su E. P., pripažino negaliojančia
nuo jos sudarymo momento 2004 m. vasario 20 d. sutartį Nr. 31 „Dėl
infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą Neringos savivaldybės su E. P., J. M.
įmone, R. P., V. P., A. J. P., L. P., A. K., V. Ž., K. Š., D. Z. K., V. J. K., R. Ž., M. J., G.
J. V., D. Č., atstovaujamais įgalioto atstovo G. N.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. sausio 14 d.
nutartimi Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 3 d.
sprendimą paliko nepakeistą, o atsakovų Neringos savivaldybės tarybos ir
Neringos savivaldybės administracijos bei trečiojo suinteresuoto asmens
UAB „Prime Real Estate“ apeliacinius skundus atmetė.
II.
Pareiškėjas 2010 m. sausio 27 d. Klaipėdos apygardos administraciniam
teismui pateikė prašymą priteisti iš atsakovų Neringos savivaldybės tarybos
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ir Neringos savivaldybės administracijos bylinėjimosi išlaidas – 1 060,30 Lt
už pranešimų paskelbimą spaudoje.
III.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 22 d.
nutartimi pareiškėjo prašymą dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu,
atlyginimo priteisimo patenkino, Lietuvos Respublikos generalinei
prokuratūrai iš atsakovo Neringos miesto savivaldybės tarybos priteisė 530,15
Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimą, Lietuvos Respublikos
generalinei prokuratūrai iš atsakovo Neringos miesto savivaldybės
administracijos priteisė 530,15 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu,
atlyginimą.
Teismas nutartyje nurodė, kad prašymas dėl išlaidų atlyginimo
priteisimo teismui pateiktas 2010 m. sausio 27 d., t. y. nepraleidus
termino. Nustatė, jog prašymui pagrįsti buvo teikiamos leidėjo UAB
„Brolių Tomkų leidyba“ apmokėjimui pateiktos PVM sąskaitų faktūrų
kopijos: 2007 m. gruodžio 3 d. PVM sąskaitos faktūros 4DK Nr.0004885,
2007 m. gruodžio 3 d. PVM sąskaitos faktūros serija 4DK Nr. 0004885,
2008 m. sausio 15 d. PVM sąskaitos faktūros serija 4DK Nr. 0005085,
2008 m. rugpjūčio 29 d. PVM sąskaitos faktūros serija 2LA Nr. 0008702, iš viso
pateikta sąskaitų apmokėti bendrai 1 060,30 Lt sumai. 2007 m. gruodžio 12 d.
mokėjimo nurodymais Nr. S007390, Nr. S007391, 2008 m. sausio 30 d.
mokėjimo pavedimu Nr. C000595, 2008 m. rugsėjo 9 d. mokėjimo pavedimu
Nr. C005487 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, kaip asignavimų
valdytojas, apmokėjo pateiktas sąskaitas. Teismas nurodė, jog įrodymais
patvirtinama, kad prokuratūra patyrė 1 060,30 Lt išlaidų ir patirtos išlaidos
pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 43 straipsnio
1 dalies 2 punkto nuostatas yra priskiriamos prie išlaidų, susijusių su bylos
nagrinėjimu. Rėmėsi ABTĮ 44 straipsnio 1 ir 2 dalimis, kurios numato, kad
proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos
šalies savo išlaidų atlyginimą. Pažymėjo, jog 2010 m. sausio 14 d. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas nutartimi Klaipėdos apygardos
administracinio teismo 2008 m. spalio 3 d. sprendimą paliko nepakeistą, šiuo
sprendimu buvo patenkintas pareiškėjo prašymas pilna apimtimi, todėl yra
visi pagrindai asignavimų valdytojui, kuris už pareiškėją apmokėjo skelbimų
spaudoje padavimo išlaidas, priteisti jo patirtų išlaidų atlyginimą. Teismas
pastebėjo, jog pagal teismui pateiktas 2007 m. gruodžio 12 d. mokėjimo
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nurodymų Nr. S007390, Nr. S007391 kopijas, 2008 m. sausio 30 d. mokėjimo
pavedimo Nr. C000595 kopiją, 2008 m. rugsėjo 9 d. mokėjimo pavedimo
Nr. C005487 kopiją nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai
pateiktas sąskaitas apmokėjo Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra,
o pareiškėju byloje buvo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra. Tačiau,
teismo vertinimu, šios aplinkybės nėra kliūtimi su bylos nagrinėjimu
susijusias išlaidas priteisti būtent Generalinei prokuratūrai. Pažymėjo, jog
pagal Prokuratūros įstatymo 9 straipsnio 1 dalį teritorines prokuratūras
steigia, reorganizuoja ir likviduoja, jų statusą, struktūrą, kompetenciją ir
veiklos teritorijas, atsižvelgdamas į įstatymų nustatytas apygardų ir apylinkių
teismų veiklos teritorijas, nustato generalinis prokuroras. Šio įstatymo 57
straipsnio 1 dalyje taip pat numatyta, kad prokuratūros veikla finansuojama
iš valstybės biudžeto. Prokuratūra turi išlaidų sąmatą, o prokuratūrai skirtų
asignavimų valdytojas yra generalinis prokuroras. Generalinė prokuratūra
gali sudaryti atskiras teritorinių prokuratūrų išlaidų sąmatas. Laikė, kad
prokuratūros asignavimų valdytojui apmokėjus teritorinei prokuratūrai
teikiamas apmokėjimui sąskaitas dėl skelbimų spaudoje spausdinimo, šias
išlaidas patyrė Generalinė prokuratūra, todėl jai kaip asignavimų valdytojui
ir turi būti priteisiamas patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.
IV.
Atsakovai Neringos savivaldybės taryba ir Neringos savivaldybės
administracija atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos
administracinio teismo 2010 m. vasario 22 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš
esmės.
Atsakovai nurodo, kad Klaipėdos apygardos administracinis teismas
2008 m. gegužės 28 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. I-344-583/2008
nurodė, jog Klaipėdos apygardos administraciniam teismui perduota
civilinė byla nuo jos perdavimo momento negalėjo būti pripažinta tapus
administracine, todėl ją gavus iš teismingumo kolegijos, buvo pradėti
procesiniai veiksmai nuo prašymo priėmimo stadijos, analogiškai kaip
ir sprendžiant naujai gauto pareiškimo klausimą. Pareiškėjo prašyme dėl
išlaidų priteisimo nurodyta, kad 692 Lt išlaidų pareiškėjas patyrė nagrinėjant
civilinę bylą Nr. 2-7080-793/2007 (2-791-793/2008) Klaipėdos miesto
apylinkės teisme. Mano, kad teismas nepagrįstai šias išlaidas priskyrė
prie išlaidų, susijusių su administracinės bylos nagrinėjimu. Pažymi, kad
civilinėje byloje ieškinys buvo pareikštas ne tik Neringos savivaldybei, tačiau
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ir kitiems asmenims, atsakovų pusėje buvo įtraukti tretieji asmenys, kurie
pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 47 straipsnį turi tokias pat
pareigas kaip ir atsakovas, todėl, atsakovų manymu, teismas pažeidė CPK
93 straipsnio, ABTĮ 43 ir 48 straipsnių reikalavimus.
Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip
nepagrįstą.
Pareiškėjas nurodo, kad tiek CPK 41 straipsnio 1 dalyje, tiek ABTĮ
48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ginčo šalys yra ieškovas (pareiškėjas)
ir atsakovas, o CPK 93 straipsnio 1 dalyje bei ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje
nustatyta, kad šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę į savo išlaidų
atlyginimą iš kitos šalies. Mano, kad atsižvelgus į šį teisinį reglamentavimą,
teismas pagrįstai iš atsakovų priteisė biudžetinių asignavimų valdytojui
Generalinei prokuratūrai bylos nagrinėjimo metu patirtas išlaidas, susijusias su
pranešimų apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą paskelbimu spaudoje. Pažymi,
kad atsakovai taip pat neįvardijo, kokiu teisiniu pagrindu teismas privalėjo
spręsti buvusios civilinės bylos trečiųjų asmenų atsakovų pusėje pareigos
atlyginti prokuroro patirtas išlaidas klausimą. Pabrėžia, jog bylos perdavimas iš
bendrosios kompetencijos teismo į administracinį teismą negali apriboti bylą
laimėjusios šalies įstatyminės teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

V.

Atskirasis skundas atmestinas.
ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog proceso šalis, kurios naudai
priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.
Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, jog kai sprendimas priimtas pareiškėjo
naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas
išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su
bylos nagrinėjimu ir kitas šioje dalyje numatytas išlaidas. ABTĮ 43 straipsnio
1 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu,
priskiriamos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimo laiko ir vietos
paskelbimu spaudoje.
Atsakovų manymu, pirmosios instancijos teismas prie išlaidų, susijusių
su administracinės bylos nagrinėjimu, nepagrįstai priskyrė pareiškėjo patirtas
išlaidas nagrinėjant bylą Klaipėdos miesto apylinkės teisme.
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Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas iš pradžių su ieškiniu
kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą. Specialiosios teisėjų kolegijos
ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio
teismo spręsti 2008 m. balandžio 2 d. nutartimi (IV tomas, b. l. 191–193) byla
pagal Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį
interesą, ieškinį atsakovams Neringos savivaldybei, E. P., J. M. įmonei, R. P.,
V. P., A. J. P., L. P., A. K., V. Ž., K. Š., D. Z. K., V. J. K., R. Ž., M. J., G. J. V., D.
Č. buvo perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 3 d. sprendimu
pareiškėjo prašymą tenkino, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2010 m. sausio 14 d. nutartimi Klaipėdos apygardos administracinio teismo
2008 m. spalio 3 d. sprendimą paliko nepakeistą. Taigi ginčas buvo išspręstas
pareiškėjo naudai.
Vertinant šias bylos aplinkybes ABTĮ 44 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų
kontekste, teisėjų kolegija daro išvadą, jog ta aplinkybė, kad ginčas buvo
pradėtas nagrinėti civiline tvarka, negali riboti pareiškėjo teisės gauti bylos
nagrinėjimo metu patirtų išlaidų atlyginimą, bylą išnagrinėjus administracine
tvarka. Pažymėtina, jog ginčo pobūdis nepakito, o procesinio klausimo
dėl bylos teismingumo išsprendimas ir bylos perdavimas iš bendrosios
kompetencijos teismo administraciniam teismui neužkerta teisės proceso
šaliai, kurios naudai buvo priimtas sprendimas byloje, iš bylą pralaimėjusios
šalies reikalauti atlyginti viso proceso metu patirtas išlaidas. Kaip minėta,
byla buvo išnagrinėta administracine tvarka, todėl teismas, spręsdamas
išlaidų atlyginimo klausimą, pagrįstai vadovavosi ABTĮ normomis, o ne CPK.
Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pagrindo
panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį nėra, o atsakovų
atskirasis skundas atmestinas.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio
1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Atsakovų Neringos savivaldybės tarybos ir Neringos savivaldybės
administracijos atskirąjį skundą atmesti.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 22 d.
nutartį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja

Administracinės procedūros Lietuvoje: tam tikri aspektai
Europos žmogaus teisių konvencijos požiūriu
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija,
priimta 1950 m., ir laikui bėgant pakeista Konvenciją papildžiusiais
protokolais (kurių šiuo metu yra net 14), laikoma ,,konstituciniu Europos
viešosios tvarkos instrumentu žmogaus teisių apsaugos srityje“1.
Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje yra aiškiai pabrėžęs,
kad kaip ir kiekviena klasikinė tarptautinė sutartis, Konvencija apjungia
abipusius (tarpusavio, angl. reciprocal) Susitariančių Šalių įsipareigojimus
ir ,,sukuria bendrųjų (abipusių, angl. mutual) bei dvišalių įsipareigojimų
ir objektyvių pareigų tinklą, kuris, pagal Konvencijos Preambulę, turi būti
kolektyviai įgyvendintas“2.
Autorės nuomone, galima būtų pridurti dar ir tai, kad Konvencijos
taikymo praktika parodė, kad svarbu yra tai, jog ne tik įstatymai turi atitikti
Konvencijos nuostatas, bet valstybės administracinė praktika taip pat negali
prasilenkti su Konvencijos reikalavimais3.
Sisojeva ir kt. prieš Latviją byloje (2007 m. sausio 15 d. Didžiosios
kolegijos sprendimas išbraukti bylą iš bylų sąrašo, pareiškimo Nr. 60654/00),
Teismas pakartojo savo praktikoje išvystytą nuostatą, kad Teismas
nenagrinėja nacionalinių teismų tariamai padarytų faktinių aplinkybių
nustatymo ar teisės taikymo klaidų, išskyrus aiškius piktnaudžiavimo atvejus
1
2
3

Frowein, J. A.; Peukert, W. Europäische Menschenrechtskonvention: EMRK – Kommentar. 2 Aufl.
Kehl, Straßburg, Arlington: N. P. Engel Verlag, 1996, p. 3.
1978 m. sausio 18 d. sprendimas byloje Airija prieš Jungtinę Karalystę [DK], pareiškimo Nr. 5310/71,
239 par., Reports of the European Court of Human Rights, Series A, Nr. 25, p. 90. Komisijos
pranešimas šioje byloje paskelbtas 1976 m. sausio 25 d., Yearbook of the ECHR, Series B, Nr. 23.
Žr. 2007 m. lapkričio 13 d. sprendimą byloje D.H. ir kiti prieš Čekijos Respubliką [DK], pareiškimo
Nr. 57325/00, kurioje valstybės administracinė praktika dėl romų tautybės vaikų priskyrimo
specialioms mokykloms, kur mokėsi vaikai su psichine negalia, buvo pripažinta kaip pažeidžianti
Konvencijos 14 straipsnį, imant jį kartu su Pirmojo Protokolo 2 straipsniu.
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(žr. 2006 m. liepos 11 d. sprendimą byloje Jalloh prieš Vokietiją, pareiškimo Nr.
54810/00, 94 par.). Vadinamasis Konvencijos sistemos subsidiarumo principas
reiškia, kad Europos žmogaus teisių konvencijos pagrindu sukurta sistema
yra tik subsidiari (pagalbinė) sistema nacionalinių žmogaus teisių apsaugos
sistemų atžvilgiu. Konvencija nenurodo jokių būdų, kaip Konvencija turi būti
įgyvendinama vidaus teisėje, valstybės pačios renkasi pačius tinkamiausius
būdus, siekdamos realizuoti Konvencijos tikslus, ir jos pačios tai gali padaryti
geriau4. Teismo funkcija yra tik prižiūrėti, ar toks aiškinimas suderinamas su
Konvencija (žr. taip pat bylą Streletz, Kessler and Krenz prieš Vokietiją [DK],
pareiškimo Nr. 34044/96, 35532/97 ir 44801/98, 49 par., ECHR 2001-II ir kt.).
Taigi pirminė atsakomybė už Konvencijos nuostatų efektyvų įgyvendinimą ir
taikymą tenka nacionalinėms institucijoms, o visų pirma – nacionaliniams
teismams.
Subsidiarus Konvencijos sistemos pobūdis, reiškiantis, kad ji tik papildo
nacionalines žmogaus teisių apsaugos sistemas, ypač atsispindi Konvencijos
13 bei 35 straipsnio 1 dalyje (žr. sprendimą byloje Scordino prieš Italiją (Nr. 1)
[DK], pareiškimo Nr. 36813/97, 140 par., ECHR 2006-V, žr. taip pat 2007 m.
liepos 24 d. sprendimą byloje Baškienė prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 11529/04,
63 par.). Konvencijos 35 straipsnio 1 dalies taisyklė, numatanti reikalavimą
išnaudoti visas efektyvias vidaus gynybos priemones, prieš kreipiantis į
Europos Žmogaus Teisių Teismą, remiasi Konvencijos 13 straipsniu, kuris
įgalina valstybes sukurti ir suteikti asmeniui efektyvias jo galimai pažeistų
Konvencijos teisių gynybos priemones jau vidaus teisėje (žr. cituotą prieš
tai sprendimą byloje Scordino prieš Italiją (Nr. 1), 141 par.). Tai reiškia, kad
pirmiausia nacionaliniame lygmenyje asmuo turi turėti galimybę apginti jo
tariamai pažeistas žmogaus teises, ir tik tuo atveju, kai tokia gynyba pasirodo
netinkama, asmuo turėtų kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą.
Europos Žmogaus Teisių Teismas atmeta pareiškėjų skundus dėl
vidaus gynybos priemonių neišnaudojimo, jeigu jie buvo pateikti Lietuvos
Aukščiausiajam Teismui ar Vyriausiajam administraciniam teismui,
pažeidžiant teisės aktuose nustatytus procesinius terminus ir dėl to buvo
šių teismų atmesti (žr. 2005 m. gegužės 5 d. trijų teisėjų komiteto sprendimą
dėl pareiškimo nepriimtinumo byloje Brėskaitė prieš Lietuvą, pareiškimo
Nr. 7860/03). 2006 m. gruodžio 5 d. nutarime dėl pareiškimo priimtinumo
byloje Ščiukina prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 19251/02) Teismo Antroji
4

2007 m. sausio 15 d. sprendimas byloje Sisojeva ir kiti prieš Latviją [DK], pareiškimo Nr. 60654/00,
89-90 par. Apie Konvencijos taikymo aspektus valstybių vidaus teisėje žr. taip pat Danutė Jočienė.
Europos žmogaus teisių konvencijos taikymas užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos teisėje. Antras
pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Eugrimas, 2001, p. 30-34.
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sekcija paskelbė pareiškimą nepriimtinu pagal Konvencijos 35 straipsnio
1 ir 4 dalis. Teismas atmetė pareiškėjos skundus dėl jos nuteisimo du
kartus už tą pačią veiką baudžiamąja ir administracine tvarka, nes, Teismo
nuomone, kai Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šį faktą pripažino savo 2001
m. lapkričio 13 d. nutartyje, pareiškėja pagal ATPK 301 straipsnį galėjo
pradėti naują administracinę procedūrą dėl jai paskirtos administracinės
nuobaudos panaikinimo. Pareiškėja neginčijo, kad ši galimybė yra nereali.
Todėl Strasbūro Teismas padarė išvadą, kad skundas turi būti atmetamas
dėl vidaus gynybos priemonių neišnaudojimo. Kiti pavyzdžiai: Strasbūro
Teismo Trijų teisėjų komitetas atmetė bylą Jurevičius prieš Lietuvą
(pareiškimo Nr. 39414/07) dėl vidaus gynybos priemonių neišnaudojimo, nes
pareiškėjas nekėlė jo kalinimų sąlygų klausimo ir galimo neteisėto kalinių
diferencijavimo į tam tikras hierarchines grupes Alytaus griežtojo režimo
pataisos darbų kolonijoje administraciniams teismams; Burkovskio prieš
Lietuvą byloje (pareiškimo Nr. 25059/10) Trijų teisėjų komitetas priėmė tokį
pat sprendimą atmesti bylą, nes pareiškėjas nekėlė jo kalinimo sąlygų, taip
pat medicininės priežiūros kokybės klausimo nei kalėjimo administracijai,
nei administraciniams teismams. Reikia pabrėžti ir tai, kad Konvencija
negarantuoja teisės atnaujinti procesą byloje, kurioje jau priimtas galutinis
sprendimas; tokie skundai yra gana dažni Strasbūro Teisme, kur asmenys
skundžia Lietuvos administracinių teismų atsisakymą atnaujinti procesą jų
bylose, o Strasbūro Teismas tokius skundus atmeta ratione materiae principo
pagrindu (žr. 2005 m. vasario 22 d. dalinį sprendimą dėl priimtinumo byloje
Šidlova prieš Slovakiją, pareiškimo Nr. 50224/99).
Tai reiškia, kad Konvencijos sistema yra tik subsidiari (pagalbinė,
papildoma) nacionalinėms žmogaus teisių sistemoms – tik tada, kai tuos
klausimus išnagrinėja nacionaliniai teismai, o asmuo vis dar mano esantis
Konvencijos pažeidimo auka pagal Konvencijos 34 straipsnį, jis gali kreiptis
į Europos Žmogaus Teisių Teismą. Autorė dar nurodo, kad nei Lietuvos
Konstitucinis Teismas, nei Seimo kontrolierių bei kitų kontrolierių (pvz.,
vaiko teisių apsaugos bei lygių galimybių kontrolieriaus) įstaigos neatitinka
Konvencijos 13 straipsnio taikymo praktikoje išvystytų efektyvumo kriterijų,
todėl prieš kreipiantis į Strasbūrą jų išnaudoti nebūtina (žr. 2000 m. spalio
24 d. nutarimą dėl priimtinumo byloje Jasiūnienė prieš Lietuvą, pareiškimo
Nr. 41510/98).
Pagal Konvencijos 35 straipsnio 1 dalį privalo būti panaudotos tik
tokios teisinės gynybos priemonės, kurios yra susijusios su pagrįstais,
argumentuotais Konvencijos teisių pažeidimais (angl. arguable claims) ir tuo
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pačiu metu yra prieinamos bei pakankamos (efektyvios). Tokios priemonės
turi būti prieinamos ne tik teoriškai, bet ir praktiškai (žr. inter alia minėtą
auksčiau bylą Scordino prieš Italiją (Nr. 1), 142 par.; Buscarini ir kt. prieš San
Mariną [DK], pareiškimo Nr. 24645/94, Reports of Judgments and Decisions
1999-I); priemonės turi egzistuoti vidaus teisėje pareiškimo Teismui
pateikimo dieną (žr. Bauman prieš Prancūziją, pareiškimo Nr. 33592/96, 47
par., ECHR 2001-V (extracts).
Reikia pastebėti ir tai, kad kiekviena valstybė turi savas teisės sistemas,
ir jose Konvencija užima skirtingą teisinę padėtį bei turi skirtingą teisinę
galią5, kurioje galioja tam tikros išnaudotinos prieš kreipiantis į Strasbūrą
priemonės. Todėl nuo kiekvienos valstybės teisinės sistemos ypatumų
priklauso, kokių skundų atžvilgiu kokios priemonės galės būti laikomos
efektyviomis. Šios priemonės turi būti nebūtinai teisminės; taip pat nebūtina
jomis pasiekti pozityvų rezultatą visais atvejais6.
Kalbant apie efektyvias Lietuvos teisines gynybos priemones
Konvencijos požiūriu, tenka pabrėžti, kad Europos Žmogaus Teisių
Teismas jau ilgą laiką tęsia diskusijas su Lietuvos Respublikos Vyriausybe,
ar Civilinio kodekso 6.272 straipsnyje numatyta priemonė pateikti ieškinį
dėl padarytos žalos atlyginimo gali būti laikoma efektyvia Konvencijos
požiūriu. Būtina pažymėti, kad civilinio proceso atžvilgiu ši priemonė kaip
neefektyvi buvo Teismo atmesta byloje Baškienė prieš Lietuvą (2007 m. liepos
24 d. sprendimas, pareiškimo Nr. 11529/04, 59-74 par.). Šios priemonės
neefektyvumas dar kartą buvo atmestas byloje Novikas prieš Lietuvą (2010
m. balandžio 20 d. sprendimas, pareiškimo Nr. 45756/05, 11, 13-17 par.).
Grįžtant prie šio straipsnio temos reikia akcentuoti, kad Lietuvoje
administracinių teismų sistema buvo pripažinta efektyvia Konvencijos 13
straipsnio prasme, kurią privaloma panaudoti pagal 35 straipsnio 1 dalį,
dar bylos Jankauskas prieš Lietuvą nutarime dėl pareiškimo priimtinumo
(2003 m. gruodžio 16 d. nutarimas, pareiškimo Nr. 59304/00)7. Tai buvo
principinis Teismo nutarimas Lietuvos naujai įkurtos tuo metu (dar 1999
m.) administracinės procedūros efektyvumo pripažinimo požiūriu, kuris
turi principinę reikšmę pačiai administracinių teismų sistemai, pripažintai
5
6
7

Apie Konvencijos teisinę padėtį valstybėse žr. Danutė Jočienė. Europos žmogaus teisių konvencijos
taikymas užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos teisėje. Antras pataisytas ir papildytas leidimas.
Vilnius: Eugrimas, 2001.
Ovey, C.; White, R. C. A. Jacobs and White. European Convention on Human Rights. Third Editon.
Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 390.
2003 m. gruodžio 16 d. nutarimas dėl priimtinumo byloje Jankauskas prieš Lietuvą, pareiškimo Nr.
59304/00.
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efektyvia ir pakankama teisinės gynybos priemone skundams, patenkantiems
į šių teismų žinybingumą. Strasbūro Teismas labai dažnai bylose remiasi
minėtu nutarimu dėl priimtinumo Jankauskas prieš Lietuvą byloje,
spręsdamas klausimą dėl vidaus gynybos priemonių išnaudojimo Lietuvos
administracinėje procedūroje.
Minėtame Jankauskas prieš Lietuvą nutarime Strasbūro Teismas
pabrėžė, kad Lietuvos administraciniai teismai jau tapo efektyvia teisinės
gynybos priemone Konvencijos 13 straipsnio prasme, ir asmenys, skųsdamiesi
dėl kalinimo sąlygų, visų pirma turi šiuos klausimus adresuoti Lietuvos
administraciniams teismams, nors dar prieš tai priimtame 2000 m. kovo 14
d. nutarime dėl priimtinumo byloje Valašinas prieš Lietuvą (pareiškimo Nr.
44558/98) Teismas pabrėžė, kad pareiškėjas neturėjo teisminių galimybių kelti
klausimus dėl galimų jo asmeninių teisių pažeidimų, susijusių su kalėjimo
administracijos veiksmais ir jo kalinimo sąlygomis Pravieniškių griežtojo
režimo pataisos darbų kolonijoje. Teismas taip pat pabrėžė, kad Vyriausybė
nepateikė jokio teismų sprendimo, kuris įrodytų, kad asmuo galėjo efektyviai
ginčyti teisme jam paskirtą drausminę nuobaudą.
Taigi remiantis minėtu 2003 m. gruodžio 16 d. nutarimu dėl pareiškimo
priimtinumo byloje Jankauskas prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 59304/00),
kalinami asmenys, skųsdamiesi dėl kalinimo sąlygų ar drausminių priemonių
pritaikymo jų atžvilgiu ir kitų klausimų, visų pirma turi adresuoti šiuos
klausimus administraciniams teismams, ir, išnaudoję šią teisminę grandį,
kreiptis į Strasbūro teismą.
Visi asmenys bet kokius klausimus, žinybingus administraciniams
teismams, taip pat visų pirma privalo kelti nacionaliniu lygmeniu ir naudoti
Konvencijos argumentus vidaus teismuose, ir tik po to, vis dar tikint
pažeidimo buvimu, adresuoti šiuos klausimus Strasbūrui.
Pažymėtina ir tai, kad daug klausimų kildavo ir dėl bylų žinybingumo –
2005 m. gruodžio 13 d. nutarime dėl priimtinumo byloje Puzinas prieš Lietuvą
(Nr. 2) (pareiškimo Nr. 63767/00), Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Kalėjimų
departamentui 1999 m. liepos 20 d. nubaudus pareiškėją ir atėmus iš jo teisę
gauti siuntinius asmeninių pasimatymų metu, administraciniai teismai nutarė,
kad jie nėra kompetentingi nagrinėti šių klausimų, tuo tarpu 2000 m. gegužės
10 d. Apeliacinis teismas panaikino administracinių teismų sprendimus ir
pabrėžė, kad jie yra kompetentingi nagrinėti skundus dėl tariamai neteisėtų
kalėjimo administracijos veiksmų. Administraciniai teismai po to išnagrinėjo
pareiškėjo skundus ir padarė išvadą, kad jam 1999 m. liepos 20 d. paskirta
drausminė nuobauda yra teisėta, nes jis išsiuntinėjo laiškus, pažeisdamas
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Bausmių vykdymo kodekso 50 straipsnio 6 paragrafą, pagal kurį kaliniai gali
siųsti laiškus bei korespondenciją tik per kalėjimo administraciją, o pareiškėjas
tai padarė per kitus šaltinius, tai yra per asmenį, kuris buvo paleistas iš
kalėjimo. Pažymėtina ir tai, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas, pasirėmęs
ir pritaręs nacionalinių administracinių teismų padarytai analizei byloje, taip
pat nenustatė Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo (žr. 2007 m. sausio 9 d.
sprendimą byloje Puzinas prieš Lietuvą (Nr. 2), pareiškimo Nr. 63767/00, 3435 par.). Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo skundai buvo tinkamai išanalizuoti
Vyriausiajame administraciniame teisme (žr. sprendimo 34 par.).
Tai rodo, kad nacionaliniai teismai, šiuo atveju – valstybės
administraciniai teismai ir Europos Žmogaus Teisių Teismas – gali sąveikauti
tarpusavyje, nekartodami vienas kito funkcijų ir papildydami vienas kitą.
2006 m. gruodžio 12 d. nutarime dėl priimtinumo byloje Živulinskas prieš
Lietuvą (pareiškimo Nr. 34096/02), Strasbūro Teismas paskelbė šią bylą
nepriimtina, iš principo atsižvelgęs į nacionalinių administracinių teismų
padarytą įvairių pareiškėjo skundų teisinę analizę. Atmetęs pareiškėjo skundus
dėl jam padarytos kratos, Teismas pabrėžė, kad kratos teisėtumo klausimo
pareiškėjas nekėlė vidaus administracinės procedūros metu, todėl ši skundo
dalis, pasiremiant minėtu nutarimu dėl priimtinumo Jankauskas prieš Lietuvą
byloje, turi būti atmesta dėl vidaus gynybos priemonių neišnaudojimo. Kita
skundo dalis – dėl sąlygų Sniego kalėjime ir dėl vietos (ploto) stokos jame
iškėlė labai įdomų klausimą Strasbūro teismui – ar Lietuvos administraciniai
teismai vis dar gali būti laikomi efektyvia priemone, jei jie patys pripažino
ploto, tenkančio vienam kaliniui problematiką, pabrėžę, kad vienam kaliniui
tenkantis plotas pažeidžia higienos normą HN 76:1999, tačiau nepriteisė jokios
materialinės kompensacijos asmeniui pabrėžę, kad jis neįrodė, jog gaivaus
oro stoka nakties metu jam padarė sveikatos sutrikimus ar kitą neigiamą
įtaką. Strasbūro Teismas, net ir pripažinęs procedūros, kurią vykdė kalėjimo
administracija, trūkumus, pabrėžė, kad vėliau procedūros trūkumai buvo
ištaisyti dviejų pakopų administracinių teismų, kurie kruopščiai išanalizavo
visus įrodymus byloje ir priėmė pagrįstą sprendimą. Analizuodamas kartu
ir pareiškėjo skundus pagal 6 straipsnį dėl administracinių teismų šališkumo
ir teisingos procedūros juose nebuvimo, Teismas nurodė, kad administraciniai
teismai pripažino ploto trūkumą kalėjime, o kompensacijos nepriteisimas
buvo motyvuotas tiesioginės neigiamos įtakos pareiškėjo sveikatai nebuvimu.
Todėl Strasbūro Teismas padarė išvadą, kad jis neranda jokių požymių, kad
nacionaliniai administraciniai teismai, spręsdami moralinės žalos atlyginimo
klausimą, elgėsi savavališkai ar nepagrįstai.
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Tačiau vis tik reikėtų pažymėti, kad tai daugiau yra išimtis, o ne
taisyklė. Jei nacionaliniai teismai patys konstatuoja tam tikrų žmogaus
teisių pažeidimus, tam tikra moralinė kompensacija asmeniui turėtų būti
sumokama (jei materialinė kompensacija negali būti įrodoma) būtent tam,
kad asmuo prarastų aukos statusą Konvencijos 34 straipsnio prasme8. Aukos
statuso praradimas siejamas su 2 sąlygomis: 1) nacionaliniai teismai turi
pripažinti, iš esmės arba aiškiai, Konvencijos teisių pažeidimus; 2) už šiuos
pažeidimus turi būti duodamas atitinkamas atlyginimas9. Reikia pažymėti
ir tai, kad Strasbūro Teismas pasirėmė Lietuvos administracinių teismų
padarytomis išvadomis ir byloje Boruch Shub prieš Lietuvą (2009 m. birželio
30 d. nutarimas dėl priimtinumo, pareiškimo Nr. 17064/06), kurioje pabrėžė,
kad Konvencija negarantuoja teisės įgyti tam tikros valstybės pilietybę. Jei
asmuo neturėjo Lietuvos Respublikos pilietybės tuo metu, kai kreipėsi dėl
eksproprijuotos nuosavybės atstatymo pagal įstatyme nustatytus terminus,
jis negali teigti, kad atitinka įstatyme nustatytas sąlygas, reikalingas tokios
nusavintos nuosavybės grąžinimui, o valstybė yra visiškai laisva nustatyti
tokias sąlygas savo vidaus teisėje (žr. 2003 m. kovo 4 d. sprendimą byloje
Jantner prieš Slovakiją, pareiškimo Nr. 39050/97, 34 par.). Tokiu atveju asmuo
ne tik neturi egzistuojančios nuosavybės (angl. „existing possessions“), bet taip
pat neturi į ją ir teisinių lūkesčių (angl. „legitimate expectation“), nes neatitinka
įstatyme nustatytų nuosavybės grąžinimo sąlygų, šiuo atveju – neturi Lietuvos
Respublikos pilietybės prašymo atstatyti nuosavybę pateikimo metu (žr.
mutatis mutandis taip pat bylą Gratzinger ir Gratzingerova prieš Čekijos
Respubliką (nutarimas dėl priimtinumo) [DK], pareiškimo Nr. 39794/98,
69 par., ECHR 2002-VII), o Konvencija, be to, negarantuoja ir teisės įgyti
nuosavybę (žr. 1983 m. lapkričio 23 d. sprendimą byloje Van der Mussele prieš
Belgiją, Series A Nr. 70, p. 23, 48 par.). Pareiškėjo Shub skundai buvo atmesti
kaip nesuderinami su Konvencijos nuostatomis ratione materiae principo
pagrindu (tokių teisių negarantuoja Konvencija). Dėl galimos diskriminacijos
Konvencijos 14 straipsnio pagrindu Strasbūro Teismas pabrėžė, kad 14
straipsnis nėra taikomas atskirai, jis gali būti taikomas tik kartu su kitu
Konvencijos straipsniu, o kadangi Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnis
byloje esančiai situacijai negali būti taikomas, tai taip pat netaikomas
ir 14 straipsnis. Šis skundas taip pat buvo atmestas kaip nepriimtinas
pagal Konvencijos 35 straipsnio 3 ir 4 dalis. Minėto Shub prieš Lietuvą
8
9

Žr., mutatis mutandis, 2000 m. balandžio 6 d. sprendimą byloje Comingersoll SA prieš Portugaliją
[DK], pareiškimo Nr. 35382/97, ECHR 2000-IV, 35 par.
Scordino prieš Italiją (Nr. 1) [DK], pareiškimo Nr. 36813/97, ECHR 2006-V,180 par.
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nepriimtinumo nutarimo pagrindu Strasbūro Teismas Trijų teisėjų komitete
atmetė nemažai analogiškų pareiškimų prieš Lietuvą (pvz., Rosenstein prieš
Lietuvą, pareiškimo Nr. 25697/06; Umansky prieš Lietuvą, pareiškimo Nr.
13464/06; Harmatz prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 32129/06 ir kt.).
Šie pavyzdžiai rodo, kad nacionalinė žmogaus teisių apsaugos sistema,
šiuo atveju – administracinių teismų sistema, ir Europos žmogaus teisių
konvencijos pagrindu sukurta sistema gali veikti papildydamos viena kitą.
Būtent Shub prieš Lietuvą nutarime dėl priimtinumo Strasbūro Teismas
sutiko su Lietuvos administracinių teismų padaryta išvada, kad jei asmuo
prašymo pateikimo atstatyti nuosavybes teises metu neturėjo Lietuvos
Respublikos pilietybės, jis negali būti laikomas atitinkančiu įstatyme
nustatytas sąlygas, kurioms esant nuosavybė būtų grąžinta, nepaisant to,
kad vėliau tą pilietybę įgijo (bet jau praėjus prašymų pateikimo terminams,
dar daugiau – Konvencija negarantuoja teisės atnaujinti procesą byloje,
kurioje priimtas galutinis sprendimas). Aptartą bendradarbiavimo idėją tarp
nacionalinių administracinių teismų ir Strasbūro Teismo atspindi ir 2009
m. balandžio 7 d. nutarimas dėl priimtinumo byloje Žičkus prieš Lietuvą
(pareiškimo Nr. 26652/02), kurioje asmuo ginčijo jo pripažinimą slaptai su
KGB bendradarbiavusiu asmeniu. Strasbūro Teismas, pasirėmęs Lietuvos
administracinių teismų padaryta analize, byloje pabrėžė, kad neleidimas
pareiškėjui susipažinti su Komisijos darbo taisyklėmis nenulėmė jo civilinių
teisių gynybos proceso (bet vykusio administraciniuose teismuose) teisėtumo
ir ši skundo dalis buvo atmesta kaip nepagrįsta.
Deja, taip atsitinka ne visada. Kalinių korespondencijos problematika
Lietuvos teisėje, nors ir nagrinėta Lietuvos administraciniuose teismuose,
vis tik daugelį kartų buvo pripažinta Europos Žmogaus Teisių Teismo kaip
neatitinkanti Konvencijos 8 straipsnio 2 dalies garantijų, ypač teisėtumo ir
būtinumo demokratinėje visuomenėje reikalavimų10. Savenkovas prieš Lietuvą
byloje Strasbūro Teismas aiškiai pabrėžė, kad ne kartą kritikavo Lietuvos
įstatymus ir ypač abstrakčią žodžio „cenzūra“ sąvoką, kuri tiek kartų sukėlė
Konvencijos 8 straipsnio pažeidimus, nes laiškų bei kitos korespondencijos
tikrinimas Lietuvos kalėjimuose buvo plačiai taikomas ir sukėlė
piktnaudžiavimo atvejų (žr. sprendimo 96 par.), kadangi vidaus įstatymai
tiksliai neapibrėžia kalėjimo administracijos diskrecijos šioje srityje. Teismas
pabrėžė, kad gali būti padaryta išvada, jog pati vidaus teisė ir praktika,
10 Žr. 2002 m. kovo 14 d. sprendimą byloje Puzinas prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 44800/98, 20-22 par.;
2001 m. liepos 24 d. sprendimą byloje Valašinas prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 44558/98, 128 par.;
2008 m. lapkričio 18 d. sprendimą byloje Savenkovas prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 871/02, 94-98 par.
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kuri nėra atitinkamos kokybės, gali būti laikoma Konvencijos 8 straipsnio
pažeidimu. Taigi šio straipsnio autorės nuomone, Lietuvos administraciniai
teismai, turėdami daug Strasbūro Teismo sprendimų, nustatančių kalinių
korespondencijos pažeidimus pagal Konvencijos 8 straipsnį, turėtų patys
išspręsti šią problemą vidaus teisėje, išaiškindami kalėjimo administracijos
diskrecijas šioje srityje ir tiksliai išaiškindami vidaus teisės nuostatas, kokiais
atvejais tokia korespondencijos cenzūra būtų pagrįsta ir teisėta.
Dar vienas itin problemiškas aspektas administracinės procedūros
Lietuvoje atžvilgiu pagal Konvenciją – tai slaptų dokumentų kaip įrodymų
naudojimas administracinėje procedūroje. Atrodo, kad patys administraciniai
teismai dar 2002 m. pabrėžė, kad:
[...] kaip taisyklė, faktiniai duomenys, kurie sudaro valstybės ar tarnybos
paslaptį, negali būti naudojami kaip įrodymai administracinėje byloje iki
tol, kol jie nėra išslaptinami (Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str.
3 d.). Todėl nesant kitų įrodymų byloje, [žemesnių] teismų rėmimasis vien
tik Valstybės saugumo departamento pateikta rašytine informacija, kuri
pažymėta kaip slapta, neturi teisinio pagrindo [...]11.
Reikia pabrėžti ir tai, kad taip pat ir Lietuvos Konstitucinis Teismas savo
2007 m. liepos 15 d. nutarime aiškiai pabrėžė, kad joks teismo sprendimas
negali remtis vien informacija, kuri sudaro valstybės paslaptį ir kuri nėra
atskleista proceso šalims byloje. Deja, nors patys Lietuvos administraciniai
teismai deklaravo šį principą dar 2002 m., rėmimasis vien įslaptinta medžiaga
kaip esminiu (pagrindiniu) arba kaip vienu iš svarbiausių įrodymų bylose
praktikoje sutinkamas gana dažnai, ir dėl to Europos Žmogaus Teisių Teismas
nustato Konvencijos 6 straipsnio teisingo teismo (angl. fair trial) pažeidimus.
Prieš pradedant nagrinėti konkrečias bylas, kuriose buvo nustatyti
Konvencijos 6 straipsnio teisingo teismo reikalavimų pažeidimai, tenka
pabrėžti, kad pagal Konvencijos sistemoje taikomą jau minėtą subsidiarumo
principą, įrodymų vertinimas pirmiausia yra nacionalinių teismų reikalas – jie
turi pirminę pareigą vertinti pateiktus įrodymus. Strasbūro Teismo pareiga
yra ne vertinti, ar nacionaliniai teismai tinkamai liudytojų parodymus įvertino
kaip įrodymus, tačiau spręsti, ar visa procedūra, įskaitant įrodymų rinkimo
būdą, buvo teisinga vidaus teisėje Konvencijos 6 straipsnio požiūriu12.
11 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. rugsėjo 4 d. sprendimas byloje
Nr. A10‑786/2002.
12 Žr. tarp daugumos kitų, García Ruiz prieš Ispaniją [DK], pareiškimo Nr. 30544/96, 28 par., ECHR
1999-I; 1996 m. kovo 26 d. sprendimas byloje Doorson prieš Nyderlandus, Reports 1996-II, p. 470,
67 par., ir 1997 m. balandžio 23 d. sprendimas byloje Van Mechelen ir kt. prieš Nyderlandus, Reports
1997-III, p. 711, 50 par.
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Taigi 2008 m. gruodžio 16 d. sprendime byloje Gulijevas prieš Lietuvą
(pareiškimo Nr. 10425/03, 44 par.) Europos Žmogaus Teisių Teismas
konstatavo procedūrinį Konvencijos 8 straipsnio pažeidimą dėl to, kad
Valstybės saugumo departamento pateiktas raportas, klasifikuotas kaip
slaptas, juo buvo konstatuota pareiškėjo keliama grėsmė valstybės saugumui
ir viešajai tvarkai, ir kuris rėmėsi Migracijos departamento atsisakymu suteikti
pareiškėjui leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Nors administraciniai teismai
jau seniai savo praktikoje (dar 2002 m.) pabrėžė, kad negalima remtis slaptais
duomenimis kaip įrodymais bylose, šioje byloje jie tiesiog užmerkė akis prieš
faktą, kad slapta VSD pateikta pažyma ne tik naudota administracinėje byloje
kaip įrodymas, bet taip pat buvo vienintelis pagrindas nesuteikti pareiškėjui
leidimo laikinai gyventi Lietuvoje. Vyriausybė EŽTT pripažino šį faktą, kad
slapta medžiaga buvo naudojama kaip įrodymas byloje, neišslaptinant jos
ir neatskleidžiant jos turinio pareiškėjui, taip apribojant jo gynybos teises
administracinės procedūros teismuose metu (žr. sprendimo 44 par.). Teismas
taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad bylos perdavimo Lietuvos Vyriausybei metu
buvo paprašyta pateikti informaciją EŽTT apie Gulijevo keliamą grėsmę
Lietuvos saugumui, tačiau realiai jokia faktinė informacija, patvirtinanti tokias
grėsmes, Teismui nebuvo pateikta (45 par.), todėl Teismas padarė išvadą, kad
byloje nėra jokių duomenų, kurie galėtų įrodyti pareiškėjo grėsmę valstybės
saugumui. Egzistavo, galima sakyti, net kuriozinis šios bylos aspektas:
administraciniai teismai pabrėžė, kad Gulijevas negali į Lietuvą įvažiuoti net
iki 2099 metų, nepaisant fakto, kad Lietuvoje gyveno jo žmona ir du vaikai,
Lietuvos Respublikos piliečiai. Šis faktas buvo itin svarbus Europos Žmogaus
Teisių Teismui vertinant valstybės įsikišimo į pareiškėjo šeimos gyvenimą
būtinumą ir proporcingumą. Nustatydamas Konvencijos 8 straipsnio pažeidimą
byloje Teismas pabrėžė, kad toks įsikišimas į pareiškėjo šeimos gyvenimą
nebuvo būtinas demokratinėje visuomenėje (žr. sprendimo 45-47 par.).
Tokia pati problema nustatyta ir naujausiuose Strasbūro Teismo
sprendimuose bylose Užukauskas ir Pocius prieš Lietuvą13.
Abiejose bylose pareiškėjų duomenys buvo įrašyti į vadinamąją
„operatyvinę įskaitą“ pagal Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos
įstatymą, pagal kurį tokia informacija apie asmenis, įvykius ar objektus
gali būti renkama tik turint informacijos apie rengiamą ar padarytą
labai sunkų, sunkų ar apysunkį nusikaltimus14. Pareiškėjai teigė, kad
13 Žr. 2010 m. liepos 6 d. sprendimą byloje Užukauskas prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 16965/04 bei
2010 m. liepos 6 d. sprendimą byloje Pocius prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 35601/04.
14 Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo (Valstybės žinios, 2002, Nr. 65-2633) 3 ir 9
straipsniai.
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Lietuvos administraciniuose teismuose jiems nebuvo suteiktos teisingo
teismo garantijos, taip pat procese neužtikrintas šalių lygiateisiškumas
pagal Konvencijos 6 straipsnį, nes jie neturėjo priėjimo prie įslaptintos
informacijos, kuria administraciniai teismai grindė savo sprendimus (gavę šią
įslaptintą medžiagą iš policijos pareigūnų), kai tuo tarpu pareiškėjai nežinojo
ir nebuvo informuoti apie įrašymo į operatyvinę įskaitą priežastis ir tokiu
būdu negalėjo efektyviai ginčyti nei įrašymo į operatyvinę įskaitą priežasčių,
nei efektyviai ir argumentuotai reikalauti išbraukimo iš šios įskaitos.
Tam, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas galėtų nagrinėti klausimą
dėl Konvencijos 6 straipsnio teisės į teisingą teismą galimo pažeidimo,
jis visų pirma šiose bylose turėjo nustatyti, kad Konvencijos 6 straipsnis,
garantuojantis teisę į teismą, yra apskritai taikomas administracinių teismų
procedūrai, kadangi Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis garantuoja tik teisę
į teismą sprendžiant civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimus bei
nagrinėjant pareikštus baudžiamuosius kaltinimus15. Teismas nustatė, kad
nepaisant to, jog abiejų pareiškėjų įrašymo į operatyvinę įskaitą teisėtumo ir
pagrįstumo klausimus šiuo atveju sprendė Lietuvos administraciniai teismai,
jų ginčas patenka į Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje numatytų „civilinių
teisių ir pareigų“ sąvoką, nes įrašymas į operatyvinę įskaitą gali sąlygoti
įsikišimą į asmens privataus gyvenimo apsaugą Konvencijos 8 straipsnio
prasme; gali, nors ir teoriškai, riboti jo įsidarbinimo privačiame sektoriuje
galimybes; taip pat gali pažeisti jo privačios nuosavybės teises (pvz., kaip
buvo šiose bylose – licencijos laikyti šaunamąjį ginklą atėmimas ir ginklų
paėmimas valstybės žinion)16.
Byloje Užukauskas prieš Lietuvą Strasbūro Teismas konstatavo,
kad net Lietuvos Respublikos Vyriausybė neginčijo fakto, jog Lietuvos
administraciniai teismai grindė savo sprendimus operatyvine medžiaga, kuri
byloje nebuvo atskleista nei pareiškėjui, nei jo advokatui. Teismas sutiko su
Lietuvos Respublikos Vyriausybe, kad įslaptinta medžiaga gali būti atskleista
tik asmeniui, turinčiam teisę dirbti su tokia informacija, tačiau aiškiai
pabrėžė, kad Lietuvos teisė ir netgi teisminė praktika aiškiai formuluoja
principą – tokia įslaptinta informacija negali būti naudojama kaip įrodymas
15 Dėl Konvencijos 6 straipsnio taikomumo civilinių teisių pagrindu – žr. 2009 m. spalio 15 d.
sprendimą byloje Micallef prieš Maltą [DK], pareiškimo Nr. 17056/06, 74, 78-89 par.; žr. taip pat
2008 m. gegužės 20 d. sprendimą byloje Gülmez prieš Turkiją, pareiškimo Nr. 16330/02, 28 par.;
baudžiamojo kaltinimo prasme – 1995 m. spalio 23 d. sprendimą byloje Schmautzer prieš Austriją,
Series A Nr. 328-A, p. 13, 26-28 par.; 1997 m. spalio 21 d. sprendimą byloje Pierre-Bloch prieš
Prancūziją, Reports 1997-VI, 53 par.
16 Žr. sprendimo Užukauskas prieš Lietuvą 32-40 par. ir sprendimo Pocius prieš Lietuvą 38-46 par.
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byloje iki tol, kol ji nėra išslaptinama, ir negali būti vienintelis įrodymas
byloje, kurio pagrindu teismai grindžia savo sprendimus (žr. sprendimo 48
par.). Teismas pabrėžė, kad įslaptinta operatyvinė medžiaga, panaudota kaip
įrodymas byloje, bet neatskleista Užukauskui administracinės teisminės
procedūros vidaus teisėje metu, buvo lemiantis ir netgi vienintelis įrodymas
byloje, juo remiantis grįsta tariama pareiškėjo grėsmė valstybės saugumui (žr.
sprendimo 49-51 par.) ir jo pagrindu Užukauskas buvo įrašytas į operatyvinę
įskaitą. Todėl pareiškėjui nebuvo suteikta jokių realių galimybių paneigti jam
pareikštus įtarimus, kai tuo tarpu policijos pareigūnai efektyviai naudojo
tokias galimybes.
Pocius prieš Lietuvą bylos sprendime Strasbūro Teismas, skirtingai nei
Užukausko byloje, pabrėžė, kad policijos pateikta operatyvinė medžiaga apie
Pociaus įrašymą į operatyvinę įskaitą nebuvo vienintelis įrodymas byloje.
Tačiau atkreipė dėmesį, jog tokia operatyvinė medžiaga buvo vis dėlto
lemiamo pobūdžio ir svarbiausia, atmetant administraciniams teismams
pareiškėjo prašymą išbraukti jo asmens duomenis iš policijos operatyvinės
įskaitos. Strasbūro Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos
teismai, nors ir paminėdami frazę ,,rašytiniai duomenys“, iš principo jų
niekur neanalizavo ir toliau netyrė (žr. sprendimo 57 par.).
Iš šių naujausiųjų prieš Lietuvą priimtų sprendimų seka, kad įslaptinta
informacija ar operatyvinė medžiaga negali būti naudojama kaip įrodymas
byloje, ypač tais atvejais, kai tai yra vienintelis arba lemiantis įrodymas17, nes
tai pažeidžia Konvencijos 6 straipsnyje numatytas teisingo teismo garantijas.
Jei tokia įslaptinta medžiaga yra ne vienintelis įrodymas byloje, tuomet reiktų
spręsti klausimą, kiek ta įslaptinta medžiaga, panaudota byloje kaip įrodymas,
turėjo lemiamos (principinės) įtakos (angl. - decisive element) priimant
teismui sprendimą, ir ar teismo sprendime padaryta išvada yra pagrindžiama
ir kitais byloje esančiais įrodymais (žr. sprendimo Pocius prieš Lietuvą 57
par., taip pat mutatis mutandis 1993 m. rugsėjo 20 d. sprendimą Saïdi prieš
Prancūziją, Series A Nr. 261-C, p. 56-57, 43-44 par.).
Naujausia administracinių teismų praktika duoda daug vilčių
išvengti panašių bylų nagrinėjimo Strasbūre. 2009 m. spalio 8 d. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas
savo nutartyje A(822)-326/2009
(Procesinio sprendimo kategorija 38, pranešėja teisėja S. Žalimienė) aiškiai
rėmėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika dėl įslaptintos informacijos
kaip įrodymo byloje vertinimo ir aiškiai pabrėžė, kad iš Europos Žmogaus
Teisių Teismo praktikos yra aišku, jog tokie atvejai, kai valstybės paslaptį
17 Žr. 2001 m. vasario 27 d. sprendimą byloje Luca prieš Italiją, pareiškimo Nr. 33354/96, 40 par.
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sudarančiais neišslaptintais duomenimis yra remiamasi kaip vieninteliu ir
vienai iš bylos šalių nežinomu įrodymu teismo procese, tai sudaro prielaidas
EŽTK pažeidimams, pirmiausia, teisės į teisingą bylos nagrinėjimą požiūriu
(EŽTK 6 str.).
Kolegija šioje byloje pabrėžė, kad iš nustatytų nagrinėjamos bylos
aplinkybių yra aišku, jog oficialus perspėjimas pareiškėjui pagrįstas būtent
slaptos operatyvinės medžiagos duomenimis. Pirmosios instancijos teismas
šiuos slaptos operatyvinės medžiagos duomenis pripažino įrodymais
neatsižvelgdamas į tai, kad šie įrodymai būtų vienintelis pagrindas priimant
sprendimą dėl oficialaus perspėjimo pagrįstumo. Teisėjų kolegija, teismo
posėdžio metu susipažinusi su atsakovo (šiuo atveju – Panevėžio miesto VPK
– aut. past.) pateikta slapta operatyvine medžiaga, kuria remiantis pareiškėjui
buvo pareikštas oficialus perspėjimas, ir kuri būtų vienintelis įrodymas
nagrinėjamoje byloje, taip pat į tai, kad atsakovas nepasinaudojo siūlymu
išslaptinti dalį ar visą susijusią slaptą operatyvinę medžiagą ir ji nebuvo
išslaptinta, nusprendė, kad oficialus perspėjimas pareiškėjui buvo pareikštas
nepagrįstai ir patenkino jo skundą, panaikindama Panevėžio apygardos
administracinio teismo 2008 m. gegužės 7 d. sprendimą ir Panevėžio m. VPK
KP ONTT I-ojo skyriaus viršininko 2007 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. 46
pareikšti oficialų perspėjimą pareiškėjui.
Šiame sprendime LVAT išsamiai išnagrinėjo Europos Žmogaus
Teisių Teismo praktiką bei visapusiškai išnagrinėjo vidaus teisės aspektus,
susijusius su slaptos informacijos kaip įrodymo naudojimu byloje. Tokie
nacionalinių teismų sprendimai yra itin sveikintini ir laukiami, nes jie
padeda administraciniams teismams jau vidaus teisėje tvarkytis su galimais
Konvencijos pažeidimais, kartu taikant pačių administracinių teismų dar
2002 m. išvystytus standartus (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2002 m. rugsėjo 4 d. sprendimą byloje Nr. A10-786/2002), kurie dėl
vienų ar kitų, matyt, pagrįstų ir rimtų priežasčių, buvo netaikomi nagrinėjant
vidaus teisėje minėtas Užukausko ir Pociaus bylas.
Pabaigoje reiktų atkreipti dėmesį į vieną itin reikšmingą elementą – iki
šiol Europos Žmogaus Teisių Teismas dar niekada nenustatė proceso ilgumo
problemų pagal Konvencijos 6 straipsnį administracinėje procedūroje.
Tai iš tiesų yra itin teigiamas aspektas Lietuvos administracinių teismų
procedūroje, ypač žinant šių teismų didžiulius darbo ir jiems tenkančių bylų
krūvius. Aišku, tai iš karto iškeltų klausimą, ar Konvencijos 6 straipsnio 1
dalis, garantuojanti teisę į teismą baudžiamosiose ir civilinėse bylose, galėtų
būti taikoma tikros administracinės procedūros atžvilgiu. Tačiau į tai bus
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galima atsakyti tik turint konkrečius skundus18. Kita vertus, proceso ilgumo
problema pagal Konvencijos 6 straipsnį dažnai konstatuojama Lietuvos
civilinės ir baudžiamosios procedūroje19. Todėl lieka tikėtis, kad Lietuvos
administraciniai teismai ir ateityje išlaikys jiems suteiktą efektyvios teisinės
gynybos priemonės privilegiją pagal Konvencijos 13 straipsnį.

18 2008 m. gegužės 20 d. sprendimas byloje Gülmez prieš Turkiją, pareiškimo Nr. 16330/02, 24-31 par.,
kur teisė į asmeninius pasimatymus buvo pripažinta civiline teise Konvencijos 6 straipsnio prasme.
19 Žr. tarp daugelio kitų: 2009 m. liepos 16 d. sprendimą byloje Naugžemys prieš Lietuvą, pareiškimo
Nr. 17997/04, 35-37 par.; 2010 m. balandžio 20 d. sprendimą byloje Novikas prieš Lietuvą,
pareiškimo Nr. 45756/05, 25-29 par.
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Suomijos Aukščiausiojo administracinio teismo teisėjas

Konkurencijos klausimai Aukščiausiajame
administraciniame teisme
Konkurencijos įstatymų plėtros etapai ir Aukščiausiojo
administracinio teismo vaidmuo1
Nuo tada, kai Suomijoje 1958 m. pradžioje įsigaliojo pirmasis
konkurencijos įstatymas, tai yra Įstatymas dėl konkurencijos ribojimo
priežiūros (kitaip vadinamas Kartelių įstatymas (47/1957), Aukščiausiasis
administracinis teismas tapo aukščiausia institucija, nagrinėjančia skundus
dėl minėto įstatymo. Vadovaujantis Kartelių įstatymu, verslininkas,
nepatenkintas Kartelių priežiūros valdybos (toliau – ir Valdyba) nutarimu dėl
įrašo į kartelių registrą ir medžiagos apie Valdybos konstatuotą konkurencijos
ribojimo faktą paviešinimo, turėjo teisę šį nutarimą skųsti Aukščiausiajam
administraciniam teismui.
Pagal pirmąjį Kartelių įstatymą verslininkai, paprašius Valdybai,
privalėjo ją informuoti apie įstatyme numatytus konkurenciją ribojančius
susitarimus. Ši informacija buvo kaupiama Valdybos registre ir paskelbiama
(viešumo principas).
1964 m. Konkurencijos skatinimo įstatymas (1/1964) minėtas viešumo
principu pagrįstas priemones papildė derybų procedūra, kuria buvo siekiama
panaikinti neigiamą konkurencijos ribojimą (piktnaudžiavimo principas).
Be to, šis įstatymas uždraudė teikti siūlymus sudaryti kartelį, jei nėra
gautas išankstinis atsakingų institucijų leidimas. Laisvasis prekybos biuras
buvo atsakingas už Konkurencijos skatinimo įstatyme numatyto viešumo
principo įgyvendinimą, o Laisvos prekybos taryba – už piktnaudžiavimo
principą. Laisvos prekybos taryba taip pat veikė kaip leidimus karteliniams
susitarimams išduodanti institucija.
1973 m. Konkurencijos skatinimo įstatymas (423∕1973) praplėtė tiek
piktnaudžiavimo principo turinį, tiek ir jo veiksmingumą. Naujosiomis
konkurencijos
institucijomis
tapo
Konkurencijos
ombudsmenas
(kontrolierius), kuris inicijuodavo derybas, ir Konkurencijos taryba, turėjusi
užtikrinti derybų organizavimą ir įgyvendinimą bylose. Derybos turėjo
1

Iš suomių kalbos vertė Rytė Baublytė-Savaja
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administracinei procedūrai būdingų bruožų. Vyriausybės kompetencija
nustatyti terminuotus draudimus taip pat buvo papildyta galimybe skirti
baudą. Kartu su įstatymo įsigaliojimu pradėjusios veikti Prekybos ir
pramonės tarybos uždavinys buvo tirti konkurencijos sąlygas ir užtikrinti
viešumo principo laikymąsi. Aukščiausiasis administracinis teismas buvo
kompetentingas nagrinėti apeliacinius skundus dėl Konkurencijos tarybos
sprendimo inicijuoti derybas bei Prekybos ir pramonės tarybos visų
administracinių nutarimų, kurie buvo priimti Konkurencijos skatinimo
įstatymo pagrindu.
Vėliau 1973 m. Konkurencijos skatinimo įstatymas buvo pakeistas
Įstatymu 123/1985 taip, kad anksčiau Vyriausybės turėta teisė nustatyti
draudimus buvo perduota Konkurencijos tarybai. Draudimų terminas
nebebuvo ribojamas įstatymu. Be to, Konkurencijos taryba tapo
kompetentinga įpareigoti verslininkus pašalinti veiksnius, užkertančius
kitų verslininkų konkurenciją. Apskundimo teisė pakoreguota taip, kad į
Aukščiausiąjį administracinį teismą buvo galima pateikti apeliacinį skundą
dėl Konkurencijos tarybos priimtų nutarimų skirti atitinkamą draudimą
ar įpareigoti pateikti informaciją, taip pat ir tuomet, kai prašymas pradėti
derybas nebuvo išnagrinėtas ar buvo atmestas.
Įstatymu dėl konkurencijos ribojimo (709/1988) buvo uždrausti
pasiūlymai sudaryti kartelius ir sutartys, susijusios su fiksuotomis kainomis.
Įstatymas pagrįstas piktnaudžiavimo principo pagrindu vykdomomis
priemonėmis. Jame taip pat pirmą kartą apibrėžtas piktnaudžiavimas
dominuojančia padėtimi ir
jo neigiama įtaka funkcionuojančiai
konkurencijai. Prekybos ir pramonės tarybą bei Konkurencijos ombudsmeną
(kontrolierių) pakeitė Konkurencijos valdyba. Taip pat sustiprėjo
Konkurencijos tarybos kaip draudimus ir įpareigojimus priimančios
institucijos vaidmuo. Dėl konkurencijos tarybos priimtų sprendimų
apeliaciniai skundai buvo pateikiami Aukščiausiajam administraciniam
teismui, kuris taip pat nagrinėjo ir skundus dėl kai kurių Konkurencijos
valdybos galutinių administracinių sprendimų.
Dabartinė įstatyminė bazė
Nuo 1992 m. rugsėjo pradžios įsigaliojęs dabartinis Įstatymas dėl
konkurencijos ribojimo (480/1992) uždraudė visų rūšių kartelius bei
piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi rinkoje (draudimo principas).
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Piktnaudžiavimo sampratos pagrindu buvo apibrėžti (Įstatymo 9 par.)
kiti neigiamą poveikį turintys konkurenciją ribojantys veiksniai. Taip
pat buvo įtvirtinta nauja administracinio poveikio priemonė – bauda už
konkurencijos ribojimą, kurią Konkurencijos taryba gali skirti su draudžiamu
konkurencijos ribojimu susijusiems verslininkams arba kartu veikiantiems
asmenims. Įstatymu taip pat išplėsti Konkurencijos valdybos įgaliojimai.
Nepaisant to, buvo uždrausta skųsti Konkurencijos valdybos nutarimus.
Tačiau verslininkams, kurių galimybės konkuruoti buvo apribotos, suteikta
taip vadinama antrinio apeliacinio skundo Konkurencijos tarybai galimybė
tais atvejais, kai Konkurencijos valdyba nusprendė nesikreipti. Kartu
sustiprėjo Konkurencijos valdybos kaip valstybinės institucijos vaidmuo.
Įstatymas numato, kad apeliaciniai skundai dėl Konkurencijos tarybos
priimtų sprendimų įstatymo numatyta tvarka paduodami Aukščiausiajam
administraciniam teismui. Iš esmės įstatymu buvo siekiama harmonizuoti
Suomijos konkurencijos įstatymus su Romos sutarties konkurencijos
nuostatomis ir Europos Bendrijų konkurencijos teise, siekiant integracijos į
Europos ekonominę zoną.
1995 m. Suomijai įstojus į ES, Konkurencijos ribojimo įstatymas buvo
papildytas nauju straipsniu (įstatymo pataisa 303/1998) siekiant, kad su
įmonių sandoriais susijusios nacionalinės nuostatos dėl įmonių koncentracijos
priežiūros atitiktų Europos Bendrijų teisės nuostatas. Įstatymas taip pat buvo
papildytas nuostata (18 a par.) dėl žalos atlyginimo pagal civilinę teisę. Teisė
į žalos atlyginimą buvo suteikta nuo konkurencijos ribojimo nukentėjusiems
verslininkams. Be to, įstatymo pakeitimai suteikė ir teisę apeliaciniu skundu
kreiptis į Konkurencijos tarybą, todėl verslininkų bei vartotojų grupių
teisę į antrinę apeliaciją jau buvo galima panaikinti. Dėl Aukščiausiojo
administracinio teismo, kaip aukščiausios administracinės teisės įstatymų
taikymo institucijos, kompetencijos jokie pakeitimai nebuvo numatyti.
Konkurencijos taryba panaikinta 2002 m. kovo 1 d. Nuo šio momento
jos funkcijos atiteko Rinkos teismui (Įstatymas dėl Rinkos teismo 1527/2001).
Dėl Europos Bendrijų steigimo sutarties 81 ir 82 straipsniuose įtvirtintų
konkurencijos nuostatų įgyvendinimo buvo išleistas naujas Bendrijų teisės
aktas (Reglamentas Nr. 1/2003), įsigaliojęs 2004 m. gegužės 1 d. Jis iškėlė
naujus reikalavimus visai ES konkurencijos teisę įgyvendinančiai sistemai.
Atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, teko keisti ir Įstatymą dėl konkurencijos
ribojimo bei kai kuriuos kitus su juo susijusius teisės aktus (HE 1/2004).
Konkurencijos ribojimo įstatymas 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiu įstatymu
318/2004 buvo pakeistas tuo aspektu, kad įstatymo draudžiami, konkurenciją
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ribojantys veiksniai apibrėžti taip pat kaip ir EB steigimo sutarties nuostatose
dėl konkurencijos.
Apskritai pagal įstatymą nacionalinėms institucijoms buvo suteikti
įgaliojimai taikyti EB konkurencijos teisės nuostatas, o nacionaliniai įstatymai
tais atvejais galėjo būti taikomi lygiagrečiai su EB teise. Šiuo metu Įstatymo
dėl konkurencijos ribojimo sankcijos gali būti taikomos ir tais atvejais, kai
kalbame apie Europos Bendrijų konkurencijos nuostatų pažeidimus. Įstatymo
pakeitimas reikšmingai padidino Konkurencijos valdybos įgaliojimus. Taip
pat Konkurencijos valdybos ir Rinkos teismo įgaliojimai buvo paskirstyti
taip, kad Konkurencijos valdyba priimtų pirmosios pakopos nutarimus dėl
įstatymo draudžiamo konkurencijos ribojimo nutraukimo arba įpareigojimo
imtis priemonių. Dėl šių nutarimų su apeliaciniu skundu galima kreiptis į
Rinkos teismą. Savo ruožtu Rinkos teismas tapo pirmosios pakopos instancija
skiriant baudas už konkurencijos ribojimą ir priimant sprendimus dėl
įmonių koncentracijos uždraudimo. Aukščiausiojo administracinio teismo
vaidmuo ir šiuo atveju išliko nepakitęs. Čia ypač svarbu paminėti, kad dėl
įstatymo pakeitimų iš Konkurencijos įstatymo buvo pašalintas 9 paragrafas ir,
atsižvelgiant į tai, piktnaudžiavimo principas visiškai užleido vietą draudimo
principui.
Konkurencijos klausimai plačiąja prasme ir jų kiekis
Aukščiausiajame administraciniame teisme
Nuo 1957 m. Kartelių įstatymo atsiradimo iki pat 1992 m. Įstatymo dėl
konkurencijos ribojimo įsigaliojimo konkurencijos bylų Aukščiausiajame
administraciniame teisme nebuvo daug. Sprendžiant iš to, kad pirmasis
metinėje ataskaitoje minimas sprendimas atspausdintas tik 1975 metais,
panašu, kad šių bylų reikšmingumas nebuvo labai akcentuojamas. Iki 1993
m. priimti penki tokiu pat būdu viešai paskelbti sprendimai. Iš jų keturiais
atvejais buvo įpareigota pradėti derybas, o penktuoju – užregistruotas
konkurencijos ribojimas.
Nuo
devinto
dešimtmečio
vidurio
buvo
išnagrinėjamos
vidutiniškai penkios konkurencijos bylos per metus. Didžioji jų dalis –
dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi rinkoje. Trys bylos – dėl
pasiūlymų sudaryti kartelį. Tiek pat išnagrinėta ir bylų, kurių sprendimas
buvo grindžiamas Konkurencijos įstatymo 9 paragrafo neigiamos įtakos
išaiškinimu. Susijungimų kontrolės klausimais Aukščiausiasis administracinis
teismas priėmė vieną sprendimą, kitų procesinių sprendimų nebuvo.
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Dabartinio konkurencijos įstatymo galiojimo laikotarpiu iš viso metinėje
ataskaitoje buvo publikuota keturiolika sprendimų. Šie faktai atskleidžia, kad
konkurencijos klausimų reikšmė ir teisinio saugumo poreikis pastaraisiais
metais stipriai išaugo.
Plačiąja prasme konkurencijos klausimų grupei Aukščiausiajame
administraciniame teisme priklauso ir apeliacijos dėl viešųjų pirkimų bei
skundai dėl Elektros įstatymo ir Komunikacijų rinkos įstatymo taikymo.
Su viešaisiais pirkimais susiję EB ir nacionaliniai įstatymai
siekia užtikrinti konkurenciją ir įpareigoja laikytis nešališkos ir
nediskriminuojančios pasiūlymų teikimo metodikos. Sprendžiant šiuos
klausimus, apeliacinis skundas teikiamas taip pat, kaip ir konkurencinėse
bylose. Kita vertus, municipaliniai skundai vis dar vaidina šiokį tokį
vaidmenį, kai apeliacinį skundą teikia vietos valdžios atstovai. Kasmet
Aukščiausiasis administracinis teismas priima 30-40 su viešaisiais pirkimais
susijusių sprendimų. Nuo 1994 metų, kuomet imta taikyti minėtus įstatymus,
metinėse atskaitose buvo publikuoti 34 sprendimai.
Kalbant apie konkurencijos klausimus elektros energijos ir
komunikacijų rinkose, ginčai kyla dėl elektros perdavimo tinklais bei teisės
naudotis komunikacijų tinklais ir prisijungti prie jų. Pradinė situacija yra
tokia, kad tinklo savininkas veikia natūralios monopolijos sąlygomis. Dėl
to tinklo savininkas yra įpareigojimas laikytis nuosaikių įkainių už elektros
perdavimą ir prisijungimą prie tinklų. Elektros energijos bylose pirmosios
pakopos sprendimus (įpareigoti laikytis nuosaikių įkainių už elektros
perdavimą ir prisijungimą prie tinklų) priima Energetikos rinkos valdyba,
o jos nutarimą galima skųsti Aukščiausiajam administraciniam teismui.
Telekomunikacijų rinkos bylose atitinkamus sprendimus priima Informacijos
valdyba, o su apeliaciniais skundais yra kreipiamasi į administracinius
teismus. Vėliau galima kreiptis į Aukščiausiąjį administracinį teismą.
Nepaisant to, tam tikrais atvejais Informacijos valdybos sprendimus galima
skųsti tiesiogiai Aukščiausiajam administraciniam teismui. Iki šiol per metus
elektros ir komunikacijų rinkos bylose būdavo po keletą skundų per metus.
Galimybe teikti pakartotinį apeliacinį skundą naudotasi retai.
Konkurencijos ribojimo bylose dėl sprendimo panaikinimo kreiptasi vieną
kartą. Dėl viešųjų pirkimų tokių prašymų buvo šiek tiek daugiau.
Toliau nagrinėsiu tik apeliacinių skundų, susijusių su konkurencijos
ribojimu, nagrinėjimo atvejus.
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Teismo procesas, nagrinėjant konkurencijos bylas
Iš pradžių konkurencijos bylose procesiniu įstatymu buvo Įstatymas
dėl sprendimo pakeitimo administracinėse bylose (154/1950), o nuo 1996
m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Įstatymas dėl administracinio įstatymo taikymo
(586/1996).
Taigi konkurencijos byloms buvo taikomos administracinio įstatymo
bendrosios procesinės nuostatos. Konkurencijos įstatyme nebuvo ir šiandien
nėra su administraciniu procesu susijusių specialių nuostatų. Anksčiau
minėtas, 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojęs naujas Europos Sąjungos teisės
aktas dėl konkurencijos nuostatų įgyvendinimo vis dėlto lėmė procesinių
papildymų atsiradimą tais atvejais, kai konkurencijos bylose įžvelgiama
Europos Bendrijų teisės dimensija, t. y. kai jos turi vadinamąjį prekybos tarp
valstybių narių poveikį. Tais atvejais Europos Komisija, remdamasi anksčiau
minėtu teisės aktu, turėjo teisę dalyvauti nagrinėjant bylą nacionaliniame
teisme, taip pat ir Aukščiausiajame administraciniame teisme ir kaip amicus
curiae teikti su byla susijusius raštiškus ir žodinius komentarus. Nacionalinis
teismas taip pat turi persiųsti Europos Komisijai kiekvieno nuosprendžio,
kurį priimant buvo taikomos bendrijų konkurencijos nuostatos, kopiją.
Įstatymas dėl administracinio įstatymo taikymo (33 par.) įpareigoja
teismą užimti iniciatyvią ir aktyvią poziciją užtikrinant esminius procesinius
klausimus. Tai, kiek iniciatyvumo ir aktyvumo pakanka, priklauso nuo
konkrečios bylos, nuo jos pobūdžio. Yra bylų, kuriose Aukščiausiajam
administraciniam teismui tenka vykdyti įvairiapusišką ir platų tyrimą, kad
galėtų priimti iš esmės teisingą sprendimą. Būtent tokios yra socialinės
ir aplinkosaugos bylos. Kita vertus, kai kurių bylų teisminė medžiaga
po rungimosi principą užtikrinančių įprastų veiksmų paprastai būna
pakankama. Konkurencijos bylos dažniausiai būtent tokios ir būna.
Konkurencijos bylų procesinius ypatumus pagal Aukščiausiąjį
administracinį teismą galima būtų apibūdinti taip: dalyvaujantys asmenys
visuomet aiškūs – tai bent jau dvi, o kai kada ir keletas priešingus
reikalavimus pateikiančių šalių. Šiai dalyvių struktūrai specifinių bruožų
suteikia Konkurencijos valdybos vaidmuo. Ji, kaip suinteresuota šalis,
vykdydama deleguotą kontrolės funkciją, gali kelti reikalavimus, kad būtų
pašalinti neigiami konkurenciją ribojantys veiksniai.
Su esminių faktų egzistavimu ir patikimumu susijusių problemų
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dažniausiai nebūna daug. Kitaip tariant, paaiškinimų ir įrodymų surinkimas
paprastai nedominuoja procese. Teismo proceso pagrindas būna žemesnės
instancijos teismo sukaupti dokumentai, tarp kurių paprastai yra
Konkurencijos valdybos atliktas plačios apimties tyrimas ir paaiškinimai bei
suinteresuotų verslininkų vienaip ar kitaip pagrįsti atsakymai. Dažniausiai
suinteresuotos šalys neprašo surinkti naujos medžiagos, bet susikoncentruoja
į juridinio klausimo nagrinėjimą. Čia, žinoma, galimi ryškūs skirtumai. Ypač
bylų, susijusių su pasiūlymais sudaryti kartelius, nagrinėjimas ir sprendimo
priėmimas gali koncentruotis ties įrodymais.
Sisteminant teismo proceso medžiagą pagrindinis dėmesys skiriamas
kiekvieno reikšmingu laikomo fakto analizei, kad būtų įvertintas fakto
poveikis interpretuojant konkretų įstatymą. Čia reikia prieiti prie tokios
faktų sintezės, kur jų tarpusavio vertė bus deramai įvertinta svarstant
kaip interpretuoti. Ypač svarbiu, vertinant faktus, tampa teisėjo išsamaus
susipažinimo su klausimu ir jo pakankamų ekonominių žinių įtaka.
Pastebėjimai apie pirmosios instancijos procesą
Iki 2002 m. kovo 1 d. konkurencijos bylose apeliacijos objektas buvo
Konkurencijos tarybos sprendimas, o nuo šios datos – Rinkos teismo
sprendimas. Įstatymas dėl administracinio įstatymo taikymo ir apskritai
administracinis procesas nedraudžia, kad aukštesniosios instancijos teismas
visiškai priimtų žemesnės instancijos teismo procese surinktą medžiagą.
Todėl vertinant iš Aukščiausiojo administracinio teismo proceso taško,
konkurencijos bylose visuomet buvo svarbu, kokią teismo proceso medžiagą
Konkurencijos taryba, o vėliau Rinkos teismas turėjo, ir kaip į ją buvo
atsižvelgta priimant šių institucijų sprendimus. Todėl būtų naudinga šiek
tiek apibūdinti, kaip Konkurencijos taryba ir Rinkos teismas taikė įstatymą,
atsižvelgiant į jų priimamus sprendimus.
Konkurencijos tarybos priimtiems sprendimams buvo būdingas
įvairiapusiškas ir nuodugnus faktų tikrinimas ir vertinimas. Tai savo ruožtu
lėmė pasirinktos nuostatos taikymo alternatyvą, o taip pat sprendimas buvo
labai detaliai pagrindžiamas. Pagrindžiant daugeliu atvejų naudojama atviro
argumentavimo metodika, pagal kurią skirtingos interpretavimo alternatyvos
yra pristatomos pateikiant argumentus „už“ ir „prieš“. Po to interpretacijos
alternatyva yra priimama vadovaujantis taip vadinamu svorio principu.
Vienas iš išskirtinių Konkurencijos tarybos priimtų sprendimų bruožų,
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lyginant su kitais nacionalinių įstatymų taikymo atvejais, buvo dažnos
nuorodos į pačios tarybos ankstesnius nutarimus ir obiter dictum pobūdžio
formuluotes. Daryti nuorodų į ankstesnius pačių priimtus sprendimus
argumentavimo standartų prasme, žinoma, nebuvo negalima, tais atvejais
tikslas greičiausiai buvo siekis parodyti interpretacijų analogiškumą ar kitą
logišką seką. Obiter dictum – pagrindimo dalys, įprastos Europos Bendrijų
Teisingumo Teismo sprendimuose. Juose teismas išsako savo poziciją kokiu
nors juridiniu klausimu, kuris iš esmės nėra aktualus priimant šį konkretų
sprendimą, bet kurį šiame kontekste norima pakomentuoti. Kartu teismas
jam suteiktų įgaliojimų pagrindu sukuria formuluotę (normą), kurią
reikės taikyti kaip EB teisės dalį. Konkurencijos tarybos sprendimų obiter
dictum formuluotės nebuvo normatyvinės, bet greičiausiai skirtos suteikti
informaciją, kaip taryba menamoje situacijoje turėtų interpretuoti įstatymą.
Vis dėlto tokia metodika, ko gero, buvo siekiama tam tikros kontroliuojančios
įtakos.
Konkurencijos taryba ne kartą organizavo žodinius bylų nagrinėjimus,
kuomet buvo išklausomi liudytojai ir ekspertai. Taip pat suinteresuotos šalys
išdėstydavo savo pozicijas. Verta paminėti, kad suinteresuotoms šalims beveik
visada atstovaudavo profesionalai, todėl iš proceso išsivystydavo lygiaverčių
dalyvių kova. Savo ruožtu tai skatino bylos juridinių klausimų ginčytinos
dalies labai išsamios medžiagos sankaupas ir įvairiapusišką tos sukauptos
medžiagos kritiką.
Praėjo tik vieneri metai, kai dėl Rinkos teismo sprendimų pakeitimo
yra kreipiamasi į Aukščiausiąjį administracinį teismą. Iš Rinkos teismo
priimtų sprendimų galima spręsti, kad jo kaip ir Konkurencijos tarybos
procesas yra pakankamai nuodugnus ir suteikia daug detalios medžiagos.
Rinkos teismo sprendimų pagrindimai yra konvencionalios formos bei
Suomijos teismų sprendimams būdingo ir įprasto stiliaus. Sprendimai būna
vidutiniškai vienu puslapiu trumpesni negu Konkurencijos tarybos priimti
sprendimai. Jų struktūros aiškumui ir išsireiškimų tikslumui buvo skiriamas
išskirtinis dėmesys. Rinkos teisme taip pat vyksta žodinis bylų nagrinėjimas.
Procesas Aukščiausiajame administraciniame teisme
Kai konkurencijos byla patenka į Aukščiausiąjį administracinį
teismą, tai visuomet reiškia, kad teikiamas apeliacinis skundas dėl anksčiau
priimto Konkurencijos tarybos arba (šiuo metu) Rinkos teismo sprendimo.
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Aukščiausiasis administracinis teismas gauna iš žemesnės instancijos
institucijos ten sukauptą medžiagą. Apeliacinio skundo teikėjo rašte
išdėstyti reikalavimai paprastai būna aiškiai suprantami, o pats kreipimasis
nepriekaištingas.
Todėl taip vadinamos papildančios procedūros dažniausiai neprireikia.
Apeliacinio skundo argumentacija paprastai siejama su ta teismo proceso
medžiaga, kurios pagrindu buvo priimtas sprendimas Konkurencijos
taryboje. Nauji faktai paprastai nepateikiami, nors procesinių trukdžių tam ir
nėra. Administracinio įstatymo taikymo metodika nepripažįsta prekliuzijos,
o Administracinis įstatymas (27 par.) apskritai kelia labai mažus apribojimus
naujiems įrodymams pateikti.
Aukščiausiojo administracinio teismo surinkti atsakovo atsikirtimai
ir ieškovo reikalavimai papildo dalyvaujančių šalių ginčus, kurie paprastai
koncentruojasi į apeliacinio skundo objektu esančio sprendimo tam tikrus
argumentavimo momentus. Jei šie argumentai būna plačiai išdėstyti, tai
sudaro puikias prielaidas tinkamiems ir gerai organizuotiems ginčams.
Ieškovas stengiasi įrodyti atsakovo argumentuose esančias klaidas, o
atsakovas – užginčyti ieškovo poziciją.
Tokios įprastos tarpinės procedūros metu Aukščiausiasis administracinis
teismas dažniausiai gaudavo keliamus reikalavimus tenkinančią teismo
proceso medžiagą. Tam turi įtakos tai, kad dalyvaujančios šalys be išimčių
visu konkurencijos bylos eigos laikotarpiu naudojasi Aukščiausiojo
administracinio teismo juristų paslaugomis, kurie yra labai kompetentingi
konkurencijos klausimais. Konkurencijos bylos visuomet susijusios su
stambiais ekonominiais interesais, todėl kitoks atstovavimas praktiškai yra
neįmanomas. Kita vertus, kai kuriose bylose prireikė papildančių tarpinių
veiksmų: pavyzdžiui, išklausytiems liudijimams papildyti todėl, kad paaiškėjo
koks nors papildomas reikalavimas arba faktas. Verta paminėti, kad nei
Konkurencijos taryba, nei Rinkos teismas nėra prašomi pateikti apeliacinius
paaiškinimus. Dažniausiai Aukščiausias administracinis teismas iš nutarimą
dėl apeliacinio skundo priėmusios institucijos paaiškinimų prašo tik tada,
kai kalbama apie administracinės valdžios instituciją. Iš teismų ar kitų
jiems prilyginamų įstatymus vykdančių institucijų paaiškinimų paprastai
neprašoma.
Konkurencijos bylose Aukščiausiasis administracinis teismas nė karto
nenagrinėjo bylos žodiniu procesu. Suinteresuotos šalys to prašė tik retais
atvejais ir dažniausiai tokiu pagrindu, kuris bylos eigos metu prarasdavo
aktualumą. Didelės įtakos, žinoma, turėjo ir tai, kad bylos žodžiu būna jau
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nagrinėtos žemesnės instancijos teismuose. Vis dėlto patirtis byloja, kad tam
tikrais atvejais žodinis nagrinėjimas Aukščiausiajame administraciniame
teisme palengvintų procesą ir galėtų netgi paspartinti bylos eigą, kartu
užtikrindamas tas procedūrines privilegijas, kurių žodiniu nagrinėjimu
ir yra siekiama. Tais atvejais, kai dalyvaujančių šalių yra trys arba daugiau,
ir jos visos reiškia pretenzijas viena kitai, raštiškas nagrinėjimas gali tapti
gana problemiškas ir laiką gaišinantis, jei dalyvaujančios šalys ims dėstyti
naujus reikalavimus ir faktus. Jei tokiais atvejais organizuojamas žodinis
nagrinėjimas, kiekviena suinteresuota šalis gali nedelsdama oponuoti
visais iškylančiais klausimais, nagrinėjant bylą išvengiama netikslumų ir
sutaupomas laikas.
Iš to, kas jau pasakyta, galima daryti išvadą, kad Aukščiausiasis
administracinis teismas savo sprendimus skelbė labai paprasto teismo
proceso pagrindu. Proceso paprastumas lėmė greitą bylų nagrinėjimą.
Apie Aukščiausiojo administracinio teismo sprendimų priėmimą
Konkurencijos ribojimo įstatymo konkurencijos pažeidimus
apibūdinančios nuostatos, taip pat kaip ir EB konkurencijos nuostatos,
pagal kvalifikuojančius požymius arba, kitaip tariant, juridinius faktus yra
aprašytos pakankamai bendrais bruožais. Kita vertus, reiškinio spektras tuo
pat metu ir labai platus, ir gana aiškiai kristalizavęsis. Dėl šios priežasties,
siekiant išspręsti kiekvieną konkretų klausimą ir taikant nuostatas, reikia
būti pakankamai gerai susipažinus su juridine doktrina bei juridine praktika,
o taip pat naudotis visa esama informacija. Toks ir buvo Aukščiausiojo
administracinio teismo siekis sprendžiant kiekvieną bylą.
Priimant sprendimus, atskaitos tašku būna pateiktų ir paaiškėjusių
faktų apžvalga bei nereikšmingų faktų eliminavimas. Paprastai tokioms
byloms būdinga tai, kad bent jau konkurencijos įstatymo pažeidimu įtariama
pusė pateikia labai daug jos veiklą paaiškinančių faktų, kurie būna visai
nereikšmingi įstatymo interpretacijai.
Daugeliu atvejų ypač sunku įvertinti fakto reikšmingumą santykyje su
kitais teisiniam klausimui įtaką darančiais faktais. Paprastai tokiais atvejais
oponuojančios šalys mato klausimą kardinaliai priešingai. Advokato praktikai
yra įprasta, kad šalys akcentuoja savo reikalavimus remiančių faktų svarbą,
nuvertindami priešingus faktus. Daugeliu atveju tai lemia labai pagrįstus ir
išsamius ginčus tarp oponuojančių šalių. Kita vertus, teismas gauna puikias
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galimybes patikslinti faktų reikšmingumą.
Svarbiausiu ir sunkiausiu klausimu priimant sprendimą tampa
atsižvelgiant į surinktų faktų kiekį tinkamai pritaikyti teisės normas ir kartu
išlaikyti faktais pagrįstą teisingą pusiausvyrą, kad būtų pasiektas teisingas
rezultatas.
Taikydamas konkurencijos įstatymą, Aukščiausiasis administracinis
teismas netaikė jokių nuo įprastų normų nukrypstančių interpretavimo
principų. Paprasčiausiai buvo siekiama kiekvienu atveju pritaikyti nuostatą
taip, kaip ji, įvertinus pateiktus faktus, buvo suprasta.
Konkurencijos taryboje priimant sprendimus dalyvaudavo, o
dabar Rinkos teismuose dalyvauja ekonominių žinių turintys ekspertai.
Aukščiausiasis administracinis teismas konkurencijos bylose sprendimus
priima įprastu kvorumu. Čia įstatymas nenumato galimybės pasinaudoti
ekspertų paslaugomis. Tai, žinoma, įpareigoja Aukščiausiojo administracinio
teismo juristus nuodugniai išsiaiškinti ir susipažinti su ekonominiais
veiksniais, kad su byla susiję ekonominiai aspektai būtų suprasti teisingai
ir į juos būtų atsižvelgta. Dėl negausios nacionalinės teisinės praktikos
Aukščiausiasis administracinis teismas peržiūri ir lygina EB teismo praktiką,
net ir tais atvejais, kai dėl poveikio prekybai tarp valstybių narių nebuvimo
Bendrijų konkurencijos teisės aktų taikyti nebūtina. Šio teisinės informacijos
šaltinio negalima apeiti, nes dabar galiojantis Konkurencijos įstatymas turi
būti harmonizuotas su Bendrijų konkurencijos teise.
Daugeliu atvejų EB teisės taikymas yra Aukščiausiojo administracinio
teismo kasdienybė. Todėl buvo šiek tiek netikėta, kai konkurencijos ribojimo
bylose Bendrijų konkurencijos teisės taikymui teko tik marginalinė reikšmė.
Priežastis greičiausiai buvo ta, kad į Aukščiausiąjį administracinį teismą
patekusios bylos nebuvo tokios, kurios būtų turėjusios įtakos prekybai
tarp EB valstybių narių. Dėl tos pačios priežasties iki šiol Aukščiausiasis
administracinis teismas nei karto nesikreipė į EB teismą su prašymu priimti
prejudicinį sprendimą. Kita vertus, dėl viešųjų pirkimų ribinių kainų
viršijimo EB teisės taikymo aspektu iki šiol dėl prejudicinių sprendimų buvo
kreiptasi tris kartus.
Pagrįsdamas konkurencijos bylose priimtus sprendimus, Aukščiausiasis
administracinis teismas laikėsi tos pačios technikos, stiliaus ir apimties kaip
ir kitose tos pačios kategorijos sudėtingose bylose.
Konkurencijos bylose Aukščiausiasis administracinis teismas žemesnės
instancijos teismų sprendimus keitė šiek tiek dažniau negu vidutiniškai visų
bylų atveju (apie 15 proc.). Šio reiškinio priežastis sunku paaiškinti ir jokių
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ypatingų išvadų čia nereikėtų daryti. Kalbame apie sparčiai besivystančią
teisės šaką. Bylos paprastai būna plačios apimties ir apimančios daugelį
aspektų. Verta pasakyti, kad skirdamas baudas už konkurencijos pažeidimus,
Aukščiausiasis administracinis teismas iki šiol taikė švelnesnes sankcijas už
tas, kurias skirdavo Konkurencijos taryba.
Išvados
Konkurencijos teisė yra Konkurencijos tarybos, Rinkos teismo ir
Aukščiausiojo administracinio teismo jurisdikcijoje. Civilinės teisės bylų
dėl žalos atlyginimo (Konkurencijos ribojimo įstatymas 18 a par.) iki šiol
buvo labai nedaug. Galime teigti, kad administracinė teisė pakankamai gerai
užtikrino ir privačias teises, ir viešąjį interesą. Sistema kryptingai vystoma,
atsižvelgiant į besikeičiančius poreikius bei jai keliamus reikalavimus.
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1. Bendrosios išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne per teismą
teisinio reguliavimo nuostatos
2. LVAT praktika taikant bendrąsias nuostatas dėl išankstinio
administracinių ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarkos
3. Išankstinis ginčų nagrinėjimas ne per teismą administracinių ginčų
komisijose
4. Ginčų dėl socialinės ir sveikatos apsaugos teisinių santykių nagrinėjimo
ypatumai
5. Ginčų dėl valstybinių pensijų, skiriamų pagal Pareigūnų ir karių
valstybinių pensijų įstatymą, nagrinėjimo tvarka
6. Ginčų dėl atitinkamų registrų veiklos nagrinėjimo ypatumai
7. Ginčų, kylančių dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos
privalomojo nurodymo, nagrinėjimo tvarka
8. Ginčų, kylančių dėl žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų
veiksmų, nagrinėjimo tvarka
9. Ginčų dėl valstybės tarnybos teisinių santykių nagrinėjimo tvarka
10. Ginčų pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą nagrinėjimo
tvarka
11. Ginčų, kylančių karo tarnybos teisiniuose santykiuose, nagrinėjimo
tvarka
12. Ginčų dėl prokurorų tarnybos vertinimo bei kvalifikacinių rangų
suteikimo nagrinėjimo tvarka
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13. Ginčų dėl bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų
bei sprendimų nagrinėjimas
14. Ginčų, kylančių tvarkant asmens duomenis, nagrinėjimo tvarka –
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos įgaliojimai
15. Ginčų dėl sprendimo, kuriuo panaikintas leidimas laikyti (nešiotis)
ginklą, nagrinėjimas
16. Ginčų dėl Nacionalinės mokėjimų agentūros sprendimų nagrinėjimo
tvarka
17. Ginčo dėl prekės tinkamumo žmonių maistui nagrinėjimo tvarka
18. Ginčų dėl Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų veiksmų
nagrinėjimo tvarka
19. Ginčų, kilusių dėl eksperto kvalifikacijos suteikimo, nagrinėjimo tvarka
20. Ginčų pagal Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą
nagrinėjimo tvarka

Įvadas
Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra pamatinė asmens teisė,
pripažįstama tiek nacionalinių, tiek tarptautinių teisės aktų. Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis laiduoja kiekvieno asmens,
kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, teisę kreiptis į teismą.
Oficialioje konstitucinėje justicijoje ne kartą konstatuota, kad asmuo,
manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į
nepriklausomą ir nešališką teismą – arbitrą, kuris išspręstų ginčą; šios teisės
negalima apriboti ar paneigti; pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją
įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad visus
ginčus dėl asmens teisių ar laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme;
asmens teisės turi būti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai ginamos tiek
nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų
veiksmų (Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d., 2004 m. rugpjūčio 17
d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2005 m. vasario 7 d., 2006 m. sausio 16 d., 2006 m.
gegužės 9 d., 2008 m. sausio 22 d., 2008 m. kovo 15 d., 2008 m. birželio 30 d.
nutarimai). Teisė į teismą, be kita ko, pagrįsta teisminės gynybos
prieinamumo ir universalumo principais, laiduojama ir tarptautiniuose teisės
aktuose: 1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos 6 straipsnyje bei 1966 m. gruodžio 19 d. Tarptautinio
pilietinių ir politinių teisių pakto 2 straipsnio trečioje dalyje.
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Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2004 m. gruodžio 15 d. priimtoje
Rekomendacijoje Nr. Rec (2004) 20 dėl teisminės administracinių aktų
kontrolės pabrėžiama, jog turi būti sudarytos sąlygos, kad bet kuris
administracinis aktas, pagal šioje rekomendacijoje pateiktą administracinio
akto apibrėžimą apimantis ir viešojo administravimo institucijos atsisakymą ar
vilkinimą atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus, galėtų tapti teisminės
kontrolės dalyku. Galimybė gintis peržiūrint administracinį aktą teisme turėtų
būti prieinama visiems tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, kurių teises
ir interesus tiesiogiai paliečia ginčijamas administracinis aktas.
Konstituciniai ir tarptautiniai teisės į teisingą ir nešališką teismą bei
teisminės gynybos prieinamumo reikalavimai detalizuojami žemesnės galios
Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Teismų įstatymo (2010 m. gegužės
13 d. įstatymo Nr. XI-810 redakcija) 4 straipsnyje numatyta, kad Lietuvos
Respublikos piliečiai, įmonės, įstaigos, organizacijos bei kitos institucijos turi
teisę į teisminę gynybą nuo kėsinimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucijoje
ir įstatymuose, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse įtvirtintas
jų teises ir laisves. Užsieniečiai bei asmenys be pilietybės turi tokias pačias
teises į teisminę gynybą kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu kitaip
nenustato įstatymai ir Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.
Teisė į teisminę gynybą sprendžiant administracinius ginčus įtvirtinama
Administracinių bylų teisenos įstatymo (2010 m. birželio 22 d. įstatymo Nr.
XI-926 redakcija) (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalyje, kurioje 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.
Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1981 m. gegužės 14 d. priimtoje
rekomendacijoje Nr. R (81) 7 dėl priemonių teisminės gynybos prieinamumui
palengvinti nurodoma, kad teisės į teismą įgyvendinimo kliūtis iš esmės lemia
trys pagrindinės priežastys: bylinėjimosi teisme sudėtingumas ir formalizmas,
ilgas teisminis procesas bei dideli bylinėjimosi teisme kaštai. Europos Tarybos
Ministrų Komiteto 2001 m. rugsėjo 5 d. rekomendacijoje Nr. Rec (2001) 9 dėl
alternatyvių ginčų tarp viešojo administravimo institucijų ir privačių asmenų
sprendimo priemonių taip pat atkreipiamas dėmesys, kad nuolat didėjantis
administracinių bylų skaičius teismuose sudaro kliūtis išnagrinėti bylą per
protingą, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6
straipsnio 1 dalies reikalavimus atitinkantį terminą. Europos Tarybos Ministrų
Komitetas, be kita ko, pripažįsta, kad teisminių procedūrų pasirinkimas ne
visais atvejais yra tinkamiausias būdas išspręsti kilusį administracinį ginčą.
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Minėti veiksniai sąlygoja būtinybę įstatymais įtvirtinti neteisminį
administracinių ginčų nagrinėjimą. Toks mechanizmas paprastai nustatomas
tam, kad asmuo turėtų galimybę nepatiriant teisminio bylinėjimosi trūkumų,
įgyvendinti teisę į veiksmingą, ekonomišką ir operatyvią savo pažeistų
teisių gynybą. Atsižvelgdama į tai, Europos Taryba aktyviai skatina ir
rekomenduoja valstybėms narėms nustatyti alternatyvius ginčų tarp viešojo
administravimo institucijų ir privačių asmenų nagrinėjimo būdus. Europos
Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijoje dėl alternatyvių ginčų tarp
viešojo administravimo institucijų ir privačių asmenų sprendimo priemonių
pažymima, kad neteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo mechanizmo
privalumai lemia paprastesnes ir lankstesnes ginčo nagrinėjimo procedūras,
leidžiančias greičiau ir pigiau išspręsti kilusį ginčą, sąlygoja didesnes
galimybes ginčą baigti taikos sutartimi, leidžia ginčą spręsti asmenims, kurie
turi specialių žinių, neįpareigoja asmenų, nagrinėjančių ginčą, laikytis griežtų
ir formalių procedūrinių taisyklių, o leidžia naudotis didesne diskrecijos teise
priimant sprendimą. Šioje rekomendacijoje siūloma teisės aktuose įtvirtinti
ir praktikoje taikyti tokius alternatyvius administracinių ginčų nagrinėjimo
būdus, kaip vidinė administracinio akto peržiūra, taikinimas, mediacija,
susitarimo paieškos ir arbitražas. Galimybių administracinį ginčą išnagrinėti
neteisminėmis priemonėmis nauda gerinant teisinės gynybos funkcionavimą
ir didinant asmenų teisių apsaugos efektyvumą deklaruojama ir Europos
Tarybos Ministrų Komiteto 2004 m. gruodžio 15 d. Rekomendacijoje Nr. Rec
(2004) 20 dėl teisminės administracinių aktų kontrolės. Šioje rekomendacijoje,
be kita ko, numatyta, jog tiek iš fizinių, tiek iš juridinių asmenų gali būti
reikalaujama prieš kreipiantis į teismą išnaudoti neteismines nacionalinės
teisės aktuose numatytas administracinių aktų ginčijimo priemones. Taigi
matyti, kad ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo ne per teismą
instituto įtvirtinimas, be kita ko, tam tikrais atvejais jį siejant su teisminės
gynybos įgyvendinimo sąlygomis, atspindi šiuolaikinės administracinės
justicijos siekius: asmens teisių apsaugos prioritetą valstybės interesų atžvilgiu
bei greitą ir veiksmingą asmens pažeistų teisių gynybą.
Konstitucinis Teismas, aiškindamas prieinamos ir veiksmingos
teisminės gynybos turinį, savo jurisprudencijoje taip pat yra nurodęs,
jog teisės aktais gali būti nustatyta ir ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka
(Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 2 d., 2003 m. kovo 4 d., 2004 m.
rugpjūčio 17 d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2005 m. vasario 7 d. nutarimai).
Tarptautinėje erdvėje ir Lietuvos Respublikos konstitucinėje doktrinoje
formuojama pozicija dėl šiuolaikinės administracinės justicijos sistemos, be
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kita ko, ją siejant su galimybe administracinį ginčą išnagrinėti dar iki teismo,
atsispindi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT)
formuojamoje praktikoje. LVAT jurisprudencijoje pripažįstama, kad teisė į
teisminę gynybą nėra absoliuti: asmuo įgyja teisę kreiptis į teismą teisminės
gynybos tik tada, kai laikosi tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos
išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos (LVAT išplėstinės teisėjų
kolegijos 2007 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11–
296/2007, Administracinių teismų praktika Nr. 3 (13). Tai, kad teisės aktai
nustato pareigą tam tikrą visuomeninį konfliktą iš pradžių spręsti ikiteismine
tvarka, nepaneigia konstitucinės teisės pasinaudoti teismine gynyba (LVAT
2007 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS17-298/2007).
Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne per teismą institutą,
kaip minėta, reglamentuoja ABTĮ nuostatos. Pagal šios įstatymo 22 straipsnio
3 dalį 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. Iš esmės analogiška nuostata įtvirtinta ir minėto
įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią prieš kreipiantis į administracinį
teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai
ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi
būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka
instituciją.
Pasaulyje veikiančios išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo
institucijos gali būti klasifikuojamos pagal įvairius kriterijus: pagal
užimamą padėtį valstybės institucijų sistemoje (institucijos, veikiančios
šalia vykdomosios valdžios institucijų, ir institucijos, susijusios su įstatymų
leidžiamąja valdžia); pagal priimamų sprendimų pobūdį (institucijos,
kurių sprendimai privalomi visoms įstaigoms ir piliečiams, ir institucijos,
kurių sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio); pagal institucijos
sudėtį (institucijos, kurias sudaro profesionalūs teisininkai ir institucijos,
kurias sudaro tam tikrų sričių specialistai, institucijos, kurias sudaro
paprasti visuomenės nariai) ir kt. Paminėtinas institucijų, nagrinėjančių
administracinius ginčus ne teismo tvarka, klasifikavimas pagal jų atliekamas
funkcijas. Minėtu pagrindu skiriamos institucijos, kurių vienintelė funkcija yra
administracinių ginčų nagrinėjimas, ir institucijos, kurioms administracinių
ginčų nagrinėjimas yra viena iš daugelio kitų atliekamų funkcijų. Atsižvelgiant
į tai, teisminiam nagrinėjimui alternatyvus administracinių ginčų nagrinėjimo
mechanizmas gali būti realizuojamas, pirma, steigiant specializuotas
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administracinius ginčus nagrinėjančias institucijas, atliekančias taip vadinamą
išorinę neteisminę administracinių aktų kontrolę, ir, antra, jau veikiančioms
viešojo administravimo institucijoms suteikiant teisę nagrinėti tam tikrus,
su jų veiklos sritimi susijusius, ginčus. Pastarosios institucijos paprastai
vykdo vidinę administracinę kontrolę, realizuojamą atitinkamos institucijos
viduje kreipiantis į aukštesnį pagal pavaldumą pareigūną arba atitinkamoje
viešojo administravimo srityje skundžiant pavaldžių institucijų sprendimus
aukštesnėms pagal hierarchiją viešojo administravimo institucijoms.
Lietuvos administracinės justicijos sistemoje bene aktualiausias
neteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo institucijų klasifikavimas
pagal tai, ar prieš kreipiantis į teismą, būtina administracinį ginčą išnagrinėti
neteisminėje institucijoje. Šiuo pagrindu skiriama privaloma ir neprivaloma
išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Taikant
privalomą ikiteisminį administracinio ginčo išnagrinėjimą, įgyvendinamas
principas ir administracinės justicijos sistemos siekiamybė, kad teismas būtų
paskutinė priemonė pažeistoms teisėms ginti, ir į jį būtų galima kreiptis
tik išnaudojus visas kitas prieinamas teisinės tvarkos atstatymo priemones.
Pažymėtina, kad įtvirtinant privalomą ikiteisminį administracinių ginčų
nagrinėjimą ne per teismą, privalu laikytis tarptautinių bei konstitucinių tokio
teisinio reguliavimo principų ir pagrindų. Tam, kad reikalavimas išnaudoti
nustatytas ikiteismines administracinio ginčo nagrinėjimo procedūras
nepagrįstai neapribotų ir pernelyg nesuvaržytų asmens konstitucinės
teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos, turi būti paisoma esminio tiek
konstitucinėje jurisprudencijoje, tiek Europos Tarybos deklaruojamo draudimo
nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuriuo būtų paneigta asmens, manančio, jog
jo teisės ar laisvės pažeistos, teisė ginti savo teises ar laisves teisme. Teisinis
reguliavimas, įtvirtinantis asmens teisės į savo teisių ir laisvių teisminę gynybą
įgyvendinimo tvarką, pagal Konstitucinio Teismo praktiką taip pat turi
atitikti iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantį teisinio aiškumo
reikalavimą. Kad asmuo iš tikrųjų galėtų įgyvendinti savo teisę kreiptis į teismą
dėl savo teisių ir laisvių pažeidimo, įstatymų leidėjas privalo įstatymuose
aiškiai nustatyti, kaip ir į kokį teismą asmuo gali kreiptis (Konstitucinio Teismo
2004 m. gruodžio 29 d., 2006 m. lapkričio 27 d. nutarimai).
Atsižvelgiant į tai, kad administracinių ginčų nagrinėjimo institucijos
pasirinkimas gali sąlygoti skirtingas teisines pasekmes vėliau ginant
savo teises teisme, praktikoje pasitaiko problemų ir ginčų nustatant, ar
prieš kreipiantis į teismą buvo būtina išnaudoti kitas, ikiteismines, ginčo
nagrinėjimo galimybes. Tokių problemų atsiradimą, be kita ko, sąlygoja
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ne visada iki galo realizuojama minėtose Europos Tarybos Ministrų
Komiteto rekomendacijose akcentuota ir su veiksmingu teisių gynimo
priemonių išnaudojimu susieta rekomendacija užtikrinti, kad ginčo šalims
būtų pateikiama visa informacija apie galimus alternatyvius teisminiam
procesui ginčų nagrinėjimo būdus. Pažymėtina, kad šiuo atveju svarbu,
jog apie tam tikro administracinio ginčo nagrinėjimo būdus ir tvarką būtų
informuotos ne tik jau kilusio ginčo šalys, bet apie tai būtų žinoma ir kitiems
visuomenės nariams, tokiam informavimui suteikiant prevencinę sudėtingų
ir komplikuotų ginčų kilimui teismuose paskirtį.
Dėl nurodytų priežasčių LVAT parengtas šio teismo praktikos
taikant administracinio proceso normas, reglamentuojančias išankstinio
administracinių ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką, apibendrinimas.
Nurodytų teisės normų taikymo praktikos apžvalga remiasi minėtu
išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne per teismą sistemų
klasifikavimu pagal ikiteisminės stadijos privalomumą realizuojant savo teisių
gynybą teisme. Administraciniai ginčai, be kita ko, kyla daugelyje viešojo
administravimo sričių, šios sritys apima sudėtingas ir įvairiapusiškas teisines
problemas. Atsižvelgiant į tai, LVAT praktikos analizė šiame apibendrinime
taip pat grindžiama konkrečiomis viešojo administravimo sritimis, kuriose
kylančių ginčų nagrinėjimo tvarka pasižymi tam tikrais ypatumais.
Atkreiptinas dėmesys, kad apibendrinime pateikiamos ne naujos teisės
normų aiškinimo taisyklės, kurios, atsižvelgiant į teisinės valstybės principo
turinį, gali būti formuojamos tik nagrinėjant konkrečias bylas, o aktualios
LVAT praktikos analizė. Apibendrinimo tikslas yra ne nurodyti teismams,
kaip jie turėtų spręsti vienokias ar kitokias bylas, o pateikti susistemintą
administracinių bylų nagrinėjimo praktiką, kuri atspindėtų LVAT poziciją
sprendžiant klausimus, susijusius su ikiteisminio administracinių ginčų
nagrinėjimo institutą reglamentuojančių teisės normų taikymu, supažindintų
su vyraujančiomis praktikos šioje srityje tendencijomis, atkreiptų dėmesį į
dažniausiai pasitaikančias teisės normų taikymo klaidas ir problemas.
Pažymėtina, kad tiek atitinkamos apibendrinimo dalies kontekstas, tiek
konkrečios teismo nutarties citavimas kartais reikalauja pateikti nuorodas į
jau nebegaliojančias ar pakeistas teisės normas ir atskleisti jų turinį. Todėl
ne visi jame pateikti teisės normų išaiškinimai gali būti vienareikšmiškai
taikomi ir įsigaliojus naujų teisės normų pagrindu susiklosčiusiems
teisiniams santykiams. Pabrėžtina, kad nagrinėdamas bylas, teismas teisės
normas aiškina ir taiko ne a priori (iš lot. – iš anksto; nepatikrinus), o
konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į individualios bylos faktines aplinkybes
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ir jas siedamas su ginčo santykiams taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas
teismo pateiktas teisės aiškinimas turi būti suprantamas bei interpretuojamas
tik konkrečios bylos kontekste. Be to, atsižvelgiant į tai, kad teisė pasižymi
sisteminiu pobūdžiu, tam tikrų įstatymų ir juos įgyvendinančių poįstatyminių
teisės aktų nuostatų pasikeitimas gali suponuoti būtinybę kitaip interpretuoti
ir aiškinti kitas, nepakeistas, šių teisės aktų normas.
Atsižvelgiant į gausią LVAT praktiką šiuo klausimu, plačią teisinio
reguliavimo sritį ir didelę apibendrinimo apimtį, šis darbas išskaidytas į dvi
dalis pagal atitinkamas sritis.
Pirmoje apibendrinimo dalyje, kuri publikuojama šiame biuletenyje,
apžvelgtos LVAT bylos, išnagrinėtos nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2010 m. liepos
1 d. Ši apibendrinimo dalis apima LVAT praktiką, susijusią su bendraisiais
išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne per teismą taikymo
klausimais, taip pat ginčais dėl socialinės ir sveikatos apsaugos santykių,
registrų veiklos, Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos privalomojo
nurodymo, žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų,
atlyginimo, valstybės tarnybos teisinių santykių, Valstybės ir tarnybos
paslapčių įstatymo taikymo, karo tarnybos teisinių santykių, prokurorų
tarnybos vertinimo bei kvalifikacinių rangų suteikimo, bausmių vykdymo
institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų bei sprendimų apskundimo,
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos įgaliojimų, sprendimo, kuriuo
panaikinamas leidimas laikyti (nešioti) ginklą, Nacionalinės mokėjimų
agentūros sprendimų, prekės tinkamumo žmonių maistui, Valstybinės
darbo inspekcijos pareigūnų veiksmų apskundimo, eksperto kvalifikacijos
suteikimo bei Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo taikymo.
Kitame biuletenio numeryje numatoma publikuoti antrąją apibendrinimo
dalį, kurioje bus apžvelgiama LVAT praktika kitose (šiame apibendrinime
neaptariamose) teisinio reguliavimo srityse.
Apibendrintos taip pat tos iki 2005 m. LVAT išnagrinėtos
administracinės bylos, kuriose suformuotos svarbiausios teisės normų,
susijusių su išankstiniu ginčų nagrinėjimu ne per teismą, taikymo ir
aiškinimo taisyklės.
1. Bendrosios išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne per
teismą teisinio reguliavimo nuostatos
ABTĮ 2 straipsnio 17 punktas apibrėžia administracinių ginčų sąvoką:
tai asmenų konfliktai su viešojo administravimo subjektais arba konfliktai
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tarp nepavaldžių vienas kitam viešojo administravimo subjektų. Prie
administracinių ginčų priskiriami ir tarnautojų ginčai su administracija, taip
pat rinkimų ginčai.
Pagrindinė išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teismo
tvarka institutą apibūdinanti teisės norma įtvirtinta ABTĮ 25 straipsnio
1 dalyje, pagal kurią prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo
administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai
(neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami
kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją.
Išskiriama privaloma ir neprivaloma ikiteisminė administracinių ginčų
nagrinėjimo tvarka. ABTĮ 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad 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. Privalomos ikiteisminio ginčo nagrinėjimo
tvarkos nesilaikymas sąlygoja konkrečias įstatyme nustatytas teisines
pasekmes. Remiantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, nesilaikius
konkrečiai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo
ne per teismą tvarkos, teismas atsisako priimti skundą. Jeigu aplinkybė, jog
pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio
ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, paaiškėja teismui priėmus
pareiškėjo skundą, bylą nagrinėjantis teismas sprendžia atitinkamai dėl ABTĮ
101 straipsnio 7 punkto arba ABTĮ 103 straipsnio 1 punkto taikymo. Tais
atvejais, kai išankstine ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarka nebegalima
pasinaudoti, byla nutraukiama vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 7 punktu,
jei šia tvarka dar galima pasinaudoti – skundas paliekamas nenagrinėtas
vadovaujantis ABTĮ 103 straipsnio 1 punktu.
Kai įstatymas tam tikrai bylų kategorijai nenustato privalomos
ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, pareiškėjas turi pasirinkimo teisę: jis
gali, prieš kreipdamasis į teismą, pasinaudoti išankstinio ginčų nagrinėjimo
ne per teismą tvarka arba tiesiogiai paduoti skundą teismui.
Remiantis ABTĮ 26 straipsnio 1 dalimi, jeigu įstatymai nenustato
kitaip, administracinius ginčus ne teismo tvarka nagrinėja savivaldybių
visuomeninės administracinių ginčų komisijos ir Vyriausioji administracinių
ginčų komisija. ABTĮ 26 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad atskiroms
administracinių ginčų kategorijoms įstatymai gali nustatyti ir kitas
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijas.
Atitinkamos administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų
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nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus
administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali
skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su administracinių ginčų komisijos ar kitos
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu
(ABTĮ 32 straipsnio 1 dalis). Pasinaudojus įstatymų numatyta privaloma
ar neprivaloma ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka, skundo teismui
padavimo terminas skaičiuojamas pagal ABTĮ 32 straipsnio numatytas
taisykles: į administracinį teismą galima kreiptis per dvidešimt dienų nuo
sprendimo gavimo dienos. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad
tais atvejais, kai administracinių ginčų komisija ar kita išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija nustatytu laiku skundo (prašymo)
neišnagrinėja, skundas (prašymas) dėl pažeistos teisės gali būti paduodamas
administraciniam teismui per du mėnesius nuo dienos, iki kurios turėjo būti
priimtas sprendimas.
ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad pareiškėjo prašymu
administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti,
jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.
2. LVAT praktika taikant bendrąsias nuostatas dėl išankstinio
administracinių ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarkos
2.1. Teisės į teisminę gynybą prieinamumo ir universalumo principai
LVAT yra konstatavęs, kad teisminės gynybos prieinamumo ir
universalumo principas reikalauja, jog privaloma ikiteisminė ginčo sprendimo
tvarka būtų aiškiai numatyta įstatyme (LVAT 2006 m. spalio 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS5-434/2006). Tai, kad privaloma ikiteisminė
ginčo sprendimo tvarka turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta
įstatyme, pažymėta ir LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 11
d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS11-296/2007. Šiame procesiniame
sprendime, be kita ko, išaiškinta, kad įstatymų nuostatos, nustatančios
privalomą ikiteisminę ginčo sprendimo tvarką, negali būti aiškinamos
plečiamai. Šiuo aspektu pažymėtina ir LVAT nutartis administracinėje byloje
Nr. A143-191/2010, kurioje teismas išaiškino, kad išankstinio administracinių
ginčų nagrinėjimo ne per teismą instituto paskirtis suponuoja, kad jis
yra skirtas tam, kad ta pati teisinė problema (administracinis ginčas),
maksimaliai tokiomis pačiomis kaip ir administraciniame teisme sąlygomis
kompetentingos institucijos būtų išnagrinėta ir išspręsta dar iki teismo. Tai
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reiškia, kad tokio skundo nagrinėjimo paskirtis yra ne papildomas asmens
tariamai pažeistų teisių ar interesų gynimo apsunkinimas, o, priešingai,
papildomo mechanizmo, galinčio išspręsti paminėtą teisinę problemą,
nustatymas (LVAT 2010 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje A143191/2010).
Analizuojant LVAT praktiką, matyti, kad teisės subjektai neprivalo
laikytis ne įstatyme įtvirtintos išankstinės administracinių ginčų
nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Vienoje iš teismo nagrinėtų bylų
pirmosios instancijos teismas skundą atsisakė priimti dėl to, kad pareiškėja
neišnaudojo ikiteisminės ginčų sprendimo procedūros, įtvirtintos Technikos
priežiūros tarnybos – viešosios akredituotos potencialiai pavojingų įrenginių
techninės būklės tikrinimo įstaigos – vidaus teisės akte. LVAT nurodė, kad
šis aktas (Kokybės vadovas) nėra įstatymas, todėl jame nustatyta ikiteisminė
ginčų sprendimo tvarka pareiškėjai nėra privaloma. Teismas, taip pat
pažymėdamas, kad Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių
priežiūros įstatyme nėra nustatyta privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo
tvarka, pirmosios instancijos teismo nutartį panaikino (LVAT 2010 m. kovo
26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-209/2010). Kitoje byloje
LVAT konstatavo, jog Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas, kurio
nuostatomis vadovavosi pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad
pareiškėja nepasinaudojo privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka,
yra poįstatyminis teisės aktas, todėl jo nuostatos negali būti aiškinamos,
kaip nustatančios imperatyvią pareigą pareiškėjai prieš kreipiantis į teismą
privalomai naudotis būtent jame numatyta išankstine ginčo nagrinėjimo
tvarka. ABTĮ 25 straipsnis numato, kad imperatyvią prievolę pasinaudoti
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka prieš kreipiantis su skundu
į teismą gali numatyti tik įstatymai (LVAT 2007 m. spalio 18 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS8-486/2007).
LVAT praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad tais atvejais, kai
išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarka yra reglamentuota
įstatyme, vien ta aplinkybė, kad viešojo administravimo institucijos akte
(sprendime) nėra nurodyta jo apskundimo tvarka ikiteisminiu būdu, nėra
pagrindas nesilaikyti šios tvarkos (LVAT 2006 m. lapkričio 9 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS15-598/2006). Tačiau aplinkybė, jog institucija
savo sprendime nenurodo jo apskundimo tvarkos arba nurodo ją netinkamai,
gali būti reikšminga sprendžiant termino skundui paduoti atnaujinimo
klausimą (žr. 2.9. apibendrinimo skyrių).
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2.2. Teisminės gynybos prioriteto principas
Su teisminės gynybos universalumo ir prieinamumo principais LVAT
praktikoje glaudžiai siejamas teisminės gynybos prioriteto principas. Siekiant
įvertinti, ar įstatymuose yra nustatyta išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per
teismą tvarka ir ar ši tvarka yra privaloma pareiškėjui, svarbu atsižvelgti į ABTĮ
17 straipsnio 2 dalį, pagal kurią esant abejonei ar galiojančių įstatymų kolizijai
dėl konkretaus ginčo priskyrimo, ginčas nagrinėjamas teisme. Būtent šia
norma išreiškiamas teisminės gynybos prioriteto principas, kuris reiškia, kad
ginčas gali būti priskiriamas spręsti kitų institucijų, o ne teismo kompetencijai
tik tais atvejais, kai tai aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta įstatymuose (LVAT
išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS11-296/2007, Administracinių teismų praktika, Nr. 3 (13), taip pat žr.
LVAT 2010 m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-209/2010).
Teisminės gynybos prioriteto principas išankstinio administracinių
ginčų nagrinėjimo ne per teismą kontekste LVAT paprastai taikomas tais
atvejais, kai keli toje pačioje byloje pareikšti reikalavimai yra susiję, tačiau dėl
vieno iš jų privaloma išankstine administracinių ginčų nagrinėjimo ne per
teismą tvarka nebuvo pasinaudota. Administracinėje byloje Nr. AS556-684/2009
pareiškėja skundė apskrities viršininko aktus, priimtus pareiškėjos nuosavybės
teisių atkūrimo procese iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo
priėmimo. LVAT, atsižvelgęs į tai, jog tokio pobūdžio ginčams Žemės reformos
įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje1 yra numatyta privaloma ikiteisminė ginčų
sprendimo tvarka, nagrinėtoje byloje nurodė, kad pirmosios instancijos teismo
išvada, jog pareiškėja dėl prieš tai paminėto skundo reikalavimo minėta
privaloma ikiteismine ginčų sprendimo tvarka nepasinaudojo, pagrįsta.
Tačiau atsižvelgusi į tai, kad pirmosios instancijos teismo nutartimi buvo
priimtas nagrinėti kitas pareiškėjos skundo reikalavimas įpareigoti atsakovą
atkurti jai nuosavybės teises į ginčo žemę, kuris nagrinėtinas tiesiogiai teisme,
teisėjų kolegija nusprendė, kad pareikšti reikalavimai tarpusavyje yra susiję.
Atsižvelgiant į tai, buvo padaryta išvada, kad vadovaujantis bylos nagrinėjimo
1

Byloje remtasi Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies redakcija, galiojusia iki 2010 m.
liepos 1 d. Pagal šiuo metu galiojančią minėto straipsnio 2 dalies redakciją, skundus dėl žemės
reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo, žemės privatizavimui, nuomai ir perdavimui
neatlygintinai naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikties
iki sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis
priėmimo nagrinėja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai
padaliniai.
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teisme prioriteto, teisingumo ir protingumo principais, neskaidant ginčo,
visi reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme (LVAT 2009 m. lapkričio 20 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-684/2009).
Kitoje byloje LVAT pažymėjo:
,,Iš Klaipėdos apskrities viršininko <...> įsakymo <...> ir jo priedo išrašo
dalies matyti, kad šiuo įsakymu trečiajam suinteresuotam asmeniui miško
sklypas buvo suteiktas neatlygintinai nuosavybėn įgyvendinant Klaipėdos
apskrities valdytojo administracijos <...> sprendimą <...>, kuriuo
trečiajam suinteresuotam asmeniui atkurtos nuosavybės teisės į žemę, ją
išperkant ir kompensuojant lygiaverčiu miško sklypu <...>. Atsižvelgiant
į tai, skundžiamas įsakymas iš esmės laikytinas sprendimu dėl žemės
įsigijimo, kuriam taikytina Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 1
dalies2 nuostata, kad tokį sprendimą galima apskųsti teismui.
Kiti reikalavimai iš dalies (kiek, pareiškėjos teigimu, trečiajam suinteresuotam
asmeniui suteiktas miško sklypas apima jos naudojamą sklypą) susiję su
paminėtu reikalavimu, tačiau yra ir savarankiški reikalavimai, kuriuos
pareiškėja pareiškė nesutikdama su (duomenys neskelbtini) kadastro vietovės
žemės reformos žemėtvarkos projekte jai suformuotais žemės sklypais,
nesuformuojant jos pageidaujamų žemės sklypų ir nesudarant valstybinės
žemės pirkimo – pardavimo sutarties. Tokiems reikalavimams taikytina
Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje3 nustatyta privaloma ginčų
išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarka.
Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad reikalavimas panaikinti Klaipėdos apskrities
viršininko <...> įsakymo <...> dalį nagrinėtinas teisme, neskaidant ginčo,
vadovaujantis teisminės gynybos prioriteto principu (ABTĮ 17 str. 1 d.),
pareiškėjos reikalavimai įpareigoti suformuoti žemės sklypus ir sudaryti
sutartį taip pat nagrinėtini teisme.
Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai
atsisakė priimti skundą, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies
3 punktu, todėl skundžiama nutartis naikintina ir skundo priėmimo
klausimas perduotinas šiam teismui nagrinėti iš naujo“.
(LVAT 2009 m. liepos 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143440/2009).
2

3

Byloje remtasi Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies redakcija, galiojusia iki 2010
m. liepos 1 d. Pagal šiuo metu galiojančią minėto straipsnio 1 dalies redakciją sprendimus dėl
valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis asmenys gali apskųsti
teismui.
Byloje remtasi Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies redakcija, galiojusia iki 2010 m.
liepos 1 d.
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Administracinėje byloje Nr. AS442-767/2009 pareiškėjas siekė nuginčyti
administracinius aktus, pagal kuriuos valstybinė žemė buvo išnuomota
tretiesiems asmenims, taip pat prašė įpareigoti Birštono savivaldybės
administraciją kartografinėje medžiagoje pažymėti laisvos (neužstatytos)
žemės plotą ir suformuoti atitinkamą žemės sklypą. LVAT nurodė, kad
ginčui dėl minėtų aktų bei valstybinės žemės nuomos sutarties nuginčijimo
įstatymai nenumato privalomos ikiteisminės nagrinėjimo tvarkos, todėl
toks ginčas turi būti tiesiogiai nagrinėjamas teisme. Antrasis pareiškėjo
reikalavimas nors ir yra nukreiptas į nuosavybės teisių atkūrimo procedūras
iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, nagrinėjamu
atveju yra siejamas su prieš tai paminėtų aktų ir sutarties nuginčijimu.
Pareiškėjas minėtus ginčijamus aktus bei sutartį laikė viena iš pagrindinių
teisinių kliūčių jo pageidaujamo susigrąžinti žemės sklypo pažymėjimui
kartografinėje medžiagoje ir sklypo suformavimui bei grąžinimui natūra.
Todėl teisėjų kolegija sprendė, kad neįvertinus pareiškėjo ginčijamų aktų
bei sutarties, negalima nuspręsti dėl pareiškėjo reikalavimo įpareigoti
Birštono savivaldybės administraciją kartografinėje medžiagoje pažymėti
laisvos (neužstatytos) žemės plotą ir suformuoti atitinkamą žemės sklypą
pagrįstumo. Vadinasi, pareiškėjo reikalavimas dėl Birštono savivaldybės
administracijos įpareigojimo turi išvestinį pobūdį ir jis negali lemti keliamo
ginčo nagrinėjimo tvarkos nustatymo. LVAT konstatavo, kad pirmosios
instancijos teismas skųsta nutartimi nepagrįstai taikė ABTĮ 103 straipsnio
1 punktą ir nepagrįstai pareiškėjo skundą paliko nenagrinėtą. Atsižvelgiant
į prieš tai paminėtus argumentus, į aptariamo ginčo kompleksinį pobūdį
bei į tai, kad dominuojanti ginčo dalis yra tiesiogiai nagrinėtina teisme,
taip pat vadovaujantis ABTĮ 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintu teisminės
gynybos prioriteto principu, teisėjų kolegijos manymu, aptartas ginčas turėjo
būti nagrinėjamas tiesiogiai teisme (LVAT 2009 m. gruodžio 24 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS442-767/2009).
Tais atvejais, kai reiškiami reikalavimai nėra tarpusavyje pakankamai
susiję, teisminės gynybos prioriteto taisyklė netaikoma, ir skundo dalį,
kuriame keliamas ginčas, privalomai nagrinėtinas ikiteismine tvarka (ir ja
nebuvo pasinaudota), atsisakoma priimti:
,,Nors pareiškėjas atskirajame skunde remiasi Administracinių bylų
teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ir nurodo, jog
teismui priėmus nagrinėti jo reikalavimus panaikinti Vilniaus apskrities
viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
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priežiūros departamento <...> aktą <...> „Dėl pastatyto statinio priėmimo
naudoti“ ir <...> statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą <...>, turėjo
būti priimtas nagrinėti ir reikalavimas dėl statinių teisinės registracijos
panaikinimo, tokie pareiškėjo argumentai yra nepagrįsti.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalis numato,
kad jeigu sujungiami keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių
vieni priskirtini teismo kompetencijai, o kiti – ne teismo institucijų
kompetencijai, visi reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme. Tačiau,
teisėjų kolegijos nuomone, ši Administracinių bylų teisenos įstatymo
nuostata turi būti aiškinama bei taikoma sistemiškai kartu su kitomis
įstatymo nuostatomis, atsižvelgiant į jų turinį bei numatomus teisinio
reguliavimo tikslus. Kaip jau buvo minėta, nagrinėjamu atveju įstatymai
imperatyviai ir aiškiai nustato, jog ginčams dėl nekilnojamojo turto
registro tvarkytojų sprendimų yra privaloma išankstinė ikiteisminė jų
nagrinėjimo tvarka ir tik pasinaudojus šia tvarka administracinis teismas
įgyja kompetenciją nagrinėti tokio pobūdžio ginčą. Be to, pareiškėjo
skundo reikalavimai dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento aktų
panaikinimo ir nekilnojamo turto teisinės registracijos panaikinimo negali
būti vertinami kaip sujungti ar neatsiejamai susiję, t. y. kaip vienas kitą
papildantys (fakultatyvūs) reikalavimai. Formuluojant šiuos reikalavimus,
keliamas ginčas dėl skirtingų institucijų (atsakovų) priimtų sprendimų
bei atliktų veiksmų/neveikimo teisėtumo ir pagrįstumo, be to, skiriasi ir
ginčijamų sprendimų priėmimo teisiniai pagrindai ir jų turinys (vienu
atveju ginčijami sprendimai dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti,
kitu atveju – dėl statinių įregistravimo nekilnojamojo turto registre).
Dėl šių priežasčių nėra teisinio pagrindo šioje dalyje tenkinti pareiškėjo
atskirojo skundo ir priimti nagrinėti pareiškėjo skundo reikalavimą
panaikinti UAB „Tautinys“ vardu VĮ „Registrų centras“ įregistruotų sargo
namelio, ūkio pastato, aikštelės ir tvoros <...> teisinę registraciją“.
(LVAT 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS438-778/2009).
Analogiškos pozicijos laikytasi ir administracinėje byloje Nr. AS261214/2008. Šioje byloje pareiškėjas ginčijo statinio pripažinimo tinkamu
naudoti aktą, taip pat prašė pripažinti negaliojančiu pastato įregistravimą
nekilnojamojo turto registre, atliktą minėto akto pagrindu. Teisėjų
kolegija pažymėjo, kad ginčas šiuo atveju kilęs iš administracinių teisinių
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santykių, kadangi pastato įregistravimas atliktas remiantis individualiu
administraciniu aktu. Pareiškėjui siekiant apginti teisę šiuo pagrindu,
būtina vadovautis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio
1 dalimi ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsniu, kuriuose
yra įtvirtina privalomoji neteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka. Kadangi
byloje nebuvo duomenų, kad pareiškėjas šia tvarka pasinaudojo, LVAT
konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas, remdamasis ABTĮ 37
straipsnio 2 dalies 3 punktu, priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą procesinį
sprendimą atsisakydamas priimti nagrinėti pareiškėjo reikalavimą dėl pastato
įregistravimo nekilnojamojo turto registre pripažinimo negaliojančiu (LVAT
2008 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-214/2008,
taip pat žr. LVAT 2009 m. birželio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
AS146-305/2009).
Administracinėje byloje Nr. AS525-62/2009 nustatyta, kad Centrinio
registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija sprendimu atsisakė priimti
pareiškėjo skundą dėl VĮ Registrų centro Utenos filialo sprendimo
panaikinimo. Pareiškėjas administraciniam teismui vienu skundu ginčijo tiek
komisijos sprendimą, tiek VĮ Registrų centro Utenos filialo sprendimą, taip
pat prašė įpareigoti VĮ Registrų centro Utenos filialą įregistruoti pareiškėjo
nuosavybės teises į gyvenamojo namo priklausinius bei sodo namelį. LVAT
nurodė, kad pareiškėjo reikalavimai dėl teritorinio registratoriaus sprendimo
panaikinimo ir jo įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus nevertintini
kaip tiesiogiai susiję su reikalavimu panaikinti komisijos sprendimą
(atsisakyti priimti skundą) ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies prasme. Kitaip
tariant, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad visi pareiškėjo pateikti
reikalavimai turi būti nagrinėjami Vilniaus apygardos administraciniame
teisme, tokiems reikalavimams netaikant privalomos išankstinės ginčų
nagrinėjimo ne teisme tvarkos. Šioje byloje LVAT atsižvelgė į tai, kad
komisijai atsisakius priimti pareiškėjo skundą dėl teritorinio registratoriaus
veiksmų, ginčas ikiteismine tvarka iš esmės nebuvo išnagrinėtas. Todėl
pirmosios instancijos teismas, tinkamai pritaikęs ABTĮ 37 straipsnio 2
dalies 3 punkto nuostatas, pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundą
dalyje dėl reikalavimo panaikinti teritorinio registratoriaus veiksmus ir jo
įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus (LVAT 2009 m. vasario 6 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS525-62/2009).
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2.3. Reikalavimas sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis
Vadovaujantis ABTĮ 53 straipsnio 3 dalimi, kiekvienas asmuo savo
procesinėmis teisėmis, taip pat ir teise kreiptis į teismą, turi naudotis
sąžiningai ir ginti pažeistas teises laikantis įstatymo nustatytų terminų,
įtvirtintų ABTĮ 33 straipsnyje.
Administracinėje byloje Nr. AS438-502/2008 nustatyta, kad pareiškėjas,
nesutikdamas su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
sprendimu, su skundu kreipėsi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją,
kuri atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundą, nes pareiškėjas nepateikė
įrodymų, patvirtinančių, kad skundą Vyriausiajai administracinių ginčų
komisijai padavė nepraleidęs įstatyme nustatyto termino skundui paduoti.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ginčas dėl byloje kvestionuoto Valstybinės
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos sprendimo patenka į kategoriją
ginčų, dėl kurių skundas pareiškėjo pasirinkimu gali būti paduotas arba
administracinių ginčų komisijai, arba tiesiogiai teismui. Tačiau vadovaujantis
ABTĮ 53 straipsnio 3 dalimi, kiekvienas asmuo savo procesinėmis teisėmis,
taip pat ir teise kreiptis į teismą, turi naudotis sąžiningai ir ginti pažeistas
teises laikantis įstatymo nustatytų terminų (ABTĮ 33 str.). Todėl nors tokios
kategorijos reikalavimams nagrinėti privaloma ikiteisminė nagrinėjimo
tvarka nenustatyta, pasirinkus ginčo sprendimo būdą per administracinių
ginčų komisiją, atsižvelgiant į ABTĮ 53 straipsnio 3 dalies ir 33 straipsnio
nuostatas, pareiškėjas privalėjo jos laikytis ir tik sulaukęs administracinių
ginčų komisijos sprendimo, jį skųsti teismui.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad atsižvelgiant į tai, kad nagrinėtu
atveju pareiškėjas pasirinko ikiteisminį ginčo nagrinėjimo būdą ir privalėjo
jo laikytis, jis teisme gali prašyti panaikinti Vyriausiosios administracinių
ginčų komisijos sprendimą, kuriuo atsisakyta priimti jo skundą, bei
įpareigoti šią komisiją išnagrinėti pareiškėjo skundą dėl Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos sprendimo, tačiau pareiškėjas negali
prašyti administracinio teismo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo
ir statybos inspekcijos sprendimo. Dėl šių priežasčių buvo pripažinta, jog
pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti nagrinėti
pareiškėjo skundą dalyje dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos sprendimo panaikinimo (LVAT 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS438-502/2008).
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Reikalavimo sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis kontekste
taip pat pažymėtina LVAT praktika, pagal kurią tais atvejais, kai įstatymai
nustato privalomą ikiteisminę ginčo nagrinėjimo tvarką, asmuo į įstatyme
numatytą išankstinio ginčo nagrinėjimo instituciją gali kreiptis tik vieną
kartą. Pakartotinis kreipimasis į ikiteisminę ginčo nagrinėjimo instituciją tuo
pačiu klausimu gali būti vertinamas kaip netinkamas teisių gynimo būdas, be
kita ko, neturintis įtakos termino paduoti skundą administraciniam teismui
skaičiavimui (LVAT 2009 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS525-64/2009, LVAT 2009 m. spalio 30 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS143-596/2009). Taip pat pažymėtina, jog kreipimasis dėl atitinkamų
administracinių sprendimų (aktų) panaikinimo į kitas, o ne į įstatymų
numatytas administracinių ginčų nagrinėjimo institucijas, paprastai nėra
svarbi priežastis terminui paduoti skundą teismui atnaujinti (pvz., LVAT
2006 m. kovo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS8 – 98/2006; šiais
klausimais taip pat žr. 2.8. ir 2.9. apibendrinimo skyrius).
2.4. Išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą institucijos procesinė
padėtis ginčą nagrinėjant teisme
LVAT praktikoje laikomasi taisyklės, kad speciali, išorinę administracinių
aktų teisėtumo kontrolę atliekanti išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teismo
tvarka institucija negali būti ginčo šalimi administracinėje byloje teisme, į kurį
persikėlė ikiteismine tvarka išnagrinėtas ginčas. Šiuo atveju vadovaujamasi
ABTĮ 32 straipsnio 3 dalimi, kad apskundus administracinių ginčų komisijos
ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą,
ginčo šalių procesinė padėtis nesikeičia.
Administracinėje byloje Nr. AS8-303/2006 nustatyta, kad pareiškėjas
kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas, be kita
ko, panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimą
bei pasiūlyti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos nariams
apsilankyti bendrosios kompetencijos teismo posėdyje, kuriame nagrinėjami
antstolių veiksmai. Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi
atsisakė kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai priimti
nagrinėti pareiškėjo skundą dalyje dėl reikalavimo pasiūlyti Vyriausiosios
administracinių ginčų komisijos nariams apsilankyti bendrosios
kompetencijos teismo posėdyje, kuriame nagrinėjami antstolio veiksmai.
LVAT, palikdamas galioti pirmosios instancijos teismo nutartį, pažymėjo,
kad vadovaujantis ABTĮ 22 straipsnio 1 dalimi, suinteresuotiems asmenims
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suteikiama teisė kreiptis į teismą bei reikšti reikalavimus dėl viešojo ar vidaus
administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo4. Tuo tarpu
Vyriausioji administracinių ginčų komisija, kaip ikiteisminė administracinių
ginčų nagrinėjimo institucija (ABTĮ 26 straipsnio 1 dalis), nagrinėtos bylos
atveju nėra pareiškėjo ginčijamus veiksmus atlikęs ar aktus priėmęs viešojo
ar vidaus administravimo subjektas, todėl Vyriausioji administracinių ginčų
komisija šioje administracinėje byloje negali būti laikoma bylos šalimi ir jos
atžvilgiu, vadovaujantis ABTĮ 22 straipsnio 1 dalimi, negali būti reiškiami
savarankiški pareiškėjo reikalavimai (LVAT 2006 m. rugsėjo 7 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS8-303/2006).
Kitoje LVAT nagrinėtoje byloje pareiškėjas, paduodamas atskirąjį skundą,
be kita ko, siekė patikslinti proceso šalis: prašė patraukti atsakovu ir Vyriausiąją
administracinių ginčų komisiją. LVAT, atsižvelgęs į tai, kad apskundus
administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne
teismo tvarka institucijos sprendimą, ginčo šalių procesinė padėtis nesikeičia,
patvirtino pirmosios instancijos teismo padarytą išvadą, jog pareiškėjo skundą
ikiteisminio ginčų nagrinėjimo tvarka nagrinėjusi Vyriausioji administracinių
ginčų komisija negali būti laikoma atsakovu šioje byloje (LVAT 2009 m. vasario
13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-42/2009).
LVAT taip pat yra pažymėjęs, kad Mokestinių ginčų komisija –
tai speciali mokestiniams ginčams nagrinėti įsteigta išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, kuriai nėra priskirtos viešojo
administravimo funkcijos, todėl ABTĮ taikymo prasme ji nėra viešojo
administravimo subjektas (ABTĮ 2 str. 1 ir 4 d.). Atsižvelgęs į šią nuostatą,
teismas vienoje iš bylų konstatavo, kad pagal ABTĮ 2 straipsnio 17 dalyje
pateiktą administracinių ginčų sąvokos išaiškinimą, administracinio ginčo
apibūdinimo esminis kriterijus – asmens konfliktas su viešojo administravimo
subjektu, todėl ABTĮ taikymo prasme Mokestinių ginčų komisija (net ir tuo
atveju, kai sprendžia procedūrinius klausimus) nelaikytina administracinės
bylos šalimi – atsakovu – nei administraciniame, nei mokestiniame ginčuose
(LVAT 2005 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-276/2005,
Administracinių teismų praktika, Nr. 7, taip pat žr. LVAT 2005 m. birželio 1 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A4-676/2005).
Administracinėje byloje Nr. TA15-04/2005 nustatyta, kad Mokestinių
ginčų komisija kartu su prašymu atnaujinti terminą skundui paduoti LVAT
4

Pažymėtina, kad šioje byloje remtasi ABTĮ 22 straipsnio 1 dalies redakcija, galiojusia iki 2007 m.
birželio 30 d. Pagal šiuo metu galiojančios ABTĮ 22 straipsnio 1 dalies redakciją, suinteresuotiems
asmenims suteikiama teisė kreiptis į teismą bei reikšti reikalavimus dėl viešojo administravimo
subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo.
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pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
sprendimo, kuriuo buvo patenkintas pareiškėjo skundas dėl Mokestinių ginčų
komisijos sprendimo panaikinimo, ir Mokestinių ginčų komisija įpareigota
priimti pareiškėjo skundą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų
ministerijos sprendimo. LVAT konstatavo, kad nagrinėtu atveju Mokestinių
ginčų komisija neturi teisės paduoti apeliacinio skundo, kadangi nėra
proceso šalimi. LVAT nurodė, kad Mokestinių ginčų komisija yra ikiteisminė
išankstinio ginčo nagrinėjimo institucija (Mokesčių administravimo įstatymo
148 str.); proceso šalimis mokestiniuose ginčuose yra mokesčio mokėtojai ir
mokesčių administratoriai ir jų procesinė padėtis ginčą nagrinėjant teisme
nesikeičia (ABTĮ 32 str. 3 d.). Tokia procesinė padėtis atitinka Mokesčių
administravimo įstatymo ir ABTĮ nuostatas (LVAT 2005 m. vasario 24 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. TA15-04/2005).
Ikiteisminio ginčo nagrinėjimo institucija pagal LVAT praktiką tam
tikrais atvejais nelaikoma ir trečiuoju suinteresuotu asmeniu, kai ginčas
perkeliamas nagrinėti į teismą:
,,Atsakovo argumentas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
neįtraukimo į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu atmestinas. Pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo 48 straipsnio 2 dalį trečiaisiais
suinteresuotais asmenimis laikomi asmenys, kurių teisėms ir pareigoms
bylos išsprendimas gali turėti įtakos. Nagrinėjamos bylos išsprendimas
neturi įtakos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, šiame ginče
buvusios ikiteismine ginčo nagrinėjimo institucija, teisėms ir pareigoms,
todėl jos įtraukimas į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu nėra būtinas“.
(LVAT 2008 m. vasario 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248174/2008).
2.5. Teritorinio teismingumo nustatymas, kai administracinis ginčas prieš
kreipiantis į teismą buvo išnagrinėtas ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo
institucijoje
Taisyklė, kad apskundus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo
tvarka institucijų sprendimus, ginčo šalių procesinė padėtis nesikeičia,
glaudžiai siejasi su bylos teritoriniu teismingumu.
Administracinėje byloje Nr. AS4-10/2006 nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi
į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus sprendimą ir Valstybinio
471

III. Informacinė dalis

socialinio draudimo fondo valdybos sprendimą, kuris priimtas ikiteismine
tvarka išnagrinėjus ginčą. LVAT, atsižvelgęs į tai, kad nurodytų aplinkybių
pagrindu tiesiogines teisines pasekmes pareiškėjui sukėlė būtent teritorinio
skyriaus sprendimas, konstatavo, jog Vilniaus apygardos administracinis
teismas pareiškėjo skundą atsisakė priimti pagrįstai ir, atsižvelgdamas į ABTĮ
35 straipsnio nuostatas dėl skundo padavimo pagal institucijos buvimo
vietą, teisingai nurodė, kad pareiškėjas turėtų kreiptis į Kauno apygardos
administracinį teismą. Teismo išvadą patvirtina ABTĮ 32 straipsnio 3 dalies
nuostata, numatanti, kad apskundus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo
tvarka institucijos sprendimą ginčo šalių procesinė padėtis nesikeičia (LVAT
2006 m. sausio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS4-10/2006).
LVAT, argumentuodamas poziciją, kad tiesiogines teisines pasekmes
pareiškėjui sukelia teritorinio registratoriaus, o ne jo veiksmus ikiteismine
tvarka revizavusios institucijos sprendimas, yra nurodęs, kad valstybės
įmonės Registrų centro teritoriniai padaliniai (filialai) yra laikomi teritoriniais
registratoriais (t. y. teritoriniais viešojo administravimo subjektais), kuriems
yra priskirta atskira kompetencija. Būtent teritoriniams registratoriams
įstatymu yra pavesta tiesiogiai tvarkyti nekilnojamojo turto registrą. Tuo
tarpu Centrinio registratoriaus (valstybės įmonės Registrų centro centrinio
padalinio) pagrindinė funkcija yra ne tiesioginis nekilnojamojo turto registro
tvarkymas, o teritorinių registratorių veiklos kontrolė ir vadovavimas jų
veiklai (LVAT 2010 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS442-163/2010).
Taisyklė, pagal kurią ginčo teritorinis teismingumas, kai ginčas
buvo išnagrinėtas ikiteismine tvarka centrinėje viešojo administravimo
institucijoje, nustatomas pagal institucijos, kuri priėmė pirminį ir ikiteisminei
ginčų nagrinėjimo institucijai skundžiamą sprendimą, buveinę, taikoma ir
sprendžiant ginčus dėl bausmių vykdymo institucijų priimtų sprendimų ar
veiksmų. LVAT yra konstatavęs:
,,Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamas ginčas kilo Kauno
tardymo izoliatoriaus administracijai <...> atsisakius tenkinti pareiškėjo
prašymą padaryti ir patvirtinti dviejų įgaliojimų kopijas. Šį atsisakymą
pareiškėjas ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka <...> apskundė Kalėjimų
departamentui, kuris <...> paliko galioti Kauno tardymo izoliatoriaus
administracijos sprendimą. <...>
Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios
instancijos teismo vertinimu, kad faktiškai tiesiogines teisines
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pasekmes pareiškėjui sukelia ne ginčą ikiteismine tvarka išnagrinėjusio
Kalėjimų departamento sprendimas, o Kauno tardymo izoliatoriaus
administracijos <...> atsisakymas tenkinti pareiškėjo prašymą padaryti
ir patvirtinti dviejų įgaliojimų kopijas, todėl būtent pastaroji institucija
laikytina atsakove šioje byloje. Atsižvelgiant į tai, kad nurodyto viešojo
administravimo subjekto buveinė yra Kauno mieste, pirmosios instancijos
teismas pagrįstai sprendė, kad pareiškėjo skundas priskirtas nagrinėti
Kauno apygardos administraciniam teismui. Atskirojo skundo argumentai,
kad tokiu būdu teismas nepagrįstai apriboja pareiškėjo teisę kreiptis į
teismą bei pasirinkti atsakovą, laikytini nepagrįstais. Pirmosios instancijos
teismas tinkamai išaiškino pareiškėjui, kad pažeistas teises jis gali ginti
paduodamas skundą Kauno apygardos administraciniam teismui“.
(2009 m. spalio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146622/2009).
Tais atvejais, kai skunde dėl institucijos sprendimo, priimto
ginčą išnagrinėjus ikiteismine tvarka, be kita to, yra suformuluotas ir
savarankiškas reikalavimas (pvz., dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus
veiksmus) šiai institucijai, pagal teisės aktus galinčiai veikti ir kaip viešojo
administravimo subjektas, ir kaip ikiteisminė ginčų nagrinėjimo institucija,
ginčo teismingumas nustatomas vadovaujantis ABTĮ 17 straipsnio 3
dalyje ir 4 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, pagal kurias kai byloje yra keli
tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių vieni priskirtini Vilniaus apygardos
administraciniam teismui, o kiti – kitų apygardų administraciniams
teismams, byla turi būti nagrinėjama Vilniaus apygardos administraciniame
teisme, ir kai byloje atsakovai yra keli administravimo subjektai, esantys
skirtingų teismų teritorinėje jurisdikcijoje, bylos priskirtinumo klausimas
sprendžiamas pagal aukštesniojo administravimo subjekto buveinę. LVAT
administracinėje byloje Nr. AS146-41/2010 nagrinėjo Vilniaus apygardos
administracinis teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą,
kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai,
teisėtumą. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas nutartį, pažymėjo, kad
pareiškėjas nesutiko su Kauno tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmais ir
sprendimais, kuriuos ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarka skundė Kalėjimų
departamentui prie teisingumo ministerijos. Pirmosios instancijos teismas
nurodė, kad pareiškėjo atžvilgiu liko galioti pareiškėjui tiesiogines pasekmes
sukėlęs Kauno tardymo izoliatoriaus 2009 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas,
todėl atsakovu kilusiame ginče turi būti Kauno tardymo izoliatoriaus
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administracija. LVAT teisėjų kolegija, nesutikdama su tokia pirmosios
instancijos teismo išvada, konstatavo, jog
,,<...> pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad Kalėjimų
departamento <..> sprendimas <...> yra priimtas šiai institucijai
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka išnagrinėjus pareiškėjo
A. B. <...> pareiškimą, kuriuo jis skundė Kauno tardymo izoliatoriaus
administracijos <...> sprendimą <...>. Pirmosios instancijos teismas
teisingai nustatė, kad pareiškėjui tiesiogines pasekmes sukelia Kauno
tardymo izoliatoriaus <...> sprendimas, o ne Kalėjimų departamento
<...> sprendimas <...>, priimtas išnagrinėjus skundą išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne teismo tvarka. <...>
Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą
(ABTĮ 37 straipsnis), neįvertino aplinkybės, kad pareiškėjas patikslinto
skundo 3 ir 4 punktuose atsakovui Kalėjimų departamentui suformulavo
savarankiškus reikalavimus. Todėl pirmosios instancijos teismas,
spręsdamas pareiškėjo A. B. patikslinto skundo priėmimo klausimą turėjo
vadovautis ne tik ABTĮ 32 straipsnio 3 dalies, bet ir ABTĮ 17 straipsnio 3
ir 4 dalių nuostatomis“.
(LVAT 2010 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS14641/2010, taip pat žr. LVAT 2010 m. sausio 8 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS525-42/2010).
Be bendrosios teritorinio teismingumo nustatymo taisyklės,
įtvirtintos ABTĮ 35 straipsnyje, ABTĮ taip pat reglamentuoja išimtinį
ginčo teismingumą. Pagal ABTĮ 19 straipsnio 3 dalį, Vilniaus apygardos
administracinis teismas pirmąja instancija taip pat nagrinėja skundus
(prašymus) dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos, Mokestinių
ginčų komisijos, o įstatymų numatytais atvejais ir dėl kitų išankstine
ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka institucijų priimtų sprendimų.
Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad
skundai dėl centrinio mokesčių administratoriaus arba Mokestinių ginčų
komisijos sprendimo dėl mokestinio ginčo nagrinėjami Vilniaus apygardos
administraciniame teisme.
Atsižvelgiant į minėtas nuostatas ir įvertinus LVAT praktiką dėl
ginčų, kylančių mokesčių administravimo teisinių santykių srityje, galima
teigti, jog nustatant konkrečios administracinės bylos šioje srityje teritorinį
teismingumą, turi būti vertinama ginčo esmė ir pobūdis. Svarbu yra nustatyti,
ar ginčas yra mokestinis Mokesčių administravimo įstatymo prasme, ar
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ne. Mokestiniams ginčams (Mokesčių administravimo įstatymo taikymo
požiūriu) ir kitiems ginčams dėl mokesčių administratoriaus priimtų
sprendimų nagrinėti yra nustatyta skirtinga tvarka ir sąlygos.
Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalį,
Muitinės departamentas yra vienas iš centrinių mokesčių administratorių,
todėl nustačius, jog Muitinės departamentas išnagrinėjo ginčą, pagal savo
esmę ir pobūdį atitinkantį mokestinio ginčo sampratą, ginčas turėtų būti
nagrinėjamas pagal išimtinio teritorinio teismingumo taisyklę, įtvirtintą
minėtoje Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 4 dalyje.
Administracinėje byloje Nr. A8-679/2005 nustatyta, kad pareiškėjas
kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą su skundu ir prašė
panaikinti Klaipėdos teritorinės muitinės sprendimą, kuriuo pareiškėjui buvo
apskaičiuota ir nurodyta sumokėti 168,48 Lt skolą muitinei. LVAT konstatavo:
,,Pažymėtina, jog įstatymai (Mokesčių administravimo įstatymo
IX skyrius) nustato specialią mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarką
ir išimtinį skundžiamų sprendimų teismingumą. Pagal Mokesčių
administravimo įstatymo 159 straipsnio 4 dalį, skundai dėl centrinio
mokesčių administratoriaus arba Mokestinių ginčų komisijos sprendimo
dėl mokestinio ginčo nagrinėjami Vilniaus apygardos administraciniame
teisme. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir Administracinių bylų teisenos
įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje.
Vadinasi, administracinė byla pagal pareiškėjo skundą dėl atsakovų
priimtų sprendimų turėjo būti nagrinėjama Vilniaus apygardos
administraciniame teisme. Tačiau, pažeisdamas išdėstytas bylos išimtinio
teritorinio priskirtinumo šiam teismui taisykles, bylą išnagrinėjo Klaipėdos
apygardos administracinis teismas. <...>
Dėl šios priežasties Klaipėdos apygardos administracinio teismo <...>
sprendimas yra panaikinamas, o byla perduodama iš naujo nagrinėti
Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Administracinių bylų
teisenos įstatymo 141 straipsnio 1 dalies 1 punktas)“.
(LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A8-679/2005).
Kai tarp teritorinės muitinės ir mokesčių mokėtojo kilęs ginčas nėra
mokestinis, tokiam ginčui išimtinis teritorinis teismingumas nenustatytas ir
todėl skundas paduodamas pagal prieš tai aptartas bendrąsias teismingumo
taisykles.
Administracinėje byloje Nr. AS143-61/2010 pareiškėjas skundu kreipėsi
į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo
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Muitinės departamento sprendimą ir išspręsti klausimą iš esmės – pripažinti
neteisėtu ir panaikinti nuo priėmimo momento trečiojo suinteresuoto
asmens Kauno teritorinės muitinės turto arešto aktą. Pagal savo esmę ir
turinį, šis ginčas nėra mokestinis Mokesčių administravimo įstatymo prasme.
Todėl LVAT, pripažindamas, kad teisines pasekmes pareiškėjui sukėlė ne
ginčytas Muitinės departamento sprendimas, bet Kauno teritorinės muitinės
sprendimas, ir ginčas iš esmės kilo tarp pareiškėjo ir Kauno teritorinės
muitinės, kuri ir turi būti atsakovu, konstatavo:
,,ABTĮ 19 straipsnio 3 dalis nustato, kad Vilniaus apygardos
administracinis teismas pirmąja instancija taip pat nagrinėja skundus
(prašymus) dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos, Mokestinių
ginčų komisijos, o įstatymų numatytais atvejais ir dėl kitų išankstinio
ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijų priimtų sprendimų.
Muitinės įstatymo 89 straipsnio 2 punkto nuostatos nenumato išimtinio
bylų dėl Muitinės departamento sprendimų priskirtinumo Vilniaus
apygardos administraciniam teismui. Todėl sprendžiant bylų dėl
muitinės įstaigų sprendimų priskirtinumo atitinkamiems apygardų
administraciniams teismams klausimą, turi būti laikomasi taisyklės,
jog Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjami skundai
tik dėl tų Muitinės departamento priimtų sprendimų, kurie skundą
paduodančiam asmeniui sukelia tiesiogines teisines pasekmes. Tais
atvejais, kai Muitinės departamentas, veikdamas kaip išankstinio
ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija dėl teritorinių muitinių
sprendimų (Muitinės įstatymo 89 str. 1 p.), pareiškėjo skundo nepatenkina
ar patenkina iš dalies ir pareiškėjas nesutinka su palikta galioti sprendimo
dalimi, skundo teismui dalyku laikomi sprendimai, sukeliantys pareiškėjui
tiesiogines teisines pasekmes, o atsakovu tokiose bylose yra teritorinės
muitinės, ir šios bylos nagrinėtinos administraciniuose teismuose pagal šių
teritorinių viešojo administravimo subjektų buveinės vietų paskirstymą
teismams“.
(LVAT 2010 m. vasario 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS14361/2010).
Ginčo pobūdis svarbus teismingumo nustatymui ir bylose su Valstybine
mokesčių inspekcija, jos teritoriniais padaliniais. Mokestinis ginčas (Mokesčių
administravimo įstatymo taikymo požiūriu) turėtų būti nagrinėjamas pagal
išimtinio teismingumo taisyklę, įtvirtintą minėtoje Mokesčių administravimo
įstatymo 159 straipsnio 4 dalyje.
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Tuo tarpu pagal Mokesčių administravimo įstatymo 146 straipsnio 1
dalį skundai dėl teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinės
mokesčių inspekcijos sprendimų, kai kilę ginčai yra nepriskiriami mokestinių
ginčų kategorijai, turėtų būti nagrinėjami ABTĮ įstatymo nustatyta tvarka
pagal bendrąsias teismingumo taisykles – šiuos sprendimus ABTĮ 33
straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka galima tiesiogiai skųsti apygardos
administraciniam teismui pagal atsakovo, priėmusio skundžiamą sprendimą,
buveinę (ABTĮ 35 str.).
Pareiškėjas administracinėje byloje Nr. AS14–213/2007 kreipėsi į Vilniaus
apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Klaipėdos apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimą išieškoti mokestinę
nepriemoką iš turto bei tenkinti prašymą dėl mokestinės nepriemokos
išdėstymo trejų metų laikotarpiu. Vilniaus apygardos administracinis teismas
skundą priimti atsisakė, išaiškindamas, kad skundas gali būti paduotas
Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. LVAT konstatavo:
„Pagal MAĮ 145 straipsnio 1 dalį mokestiniams ginčams šis įstatymas
nustato ir reglamentuoja privalomą ikiteisminę nagrinėjimo procedūrą,
tačiau prie mokestinių ginčų pagal MAĮ 2 straipsnio 20 dalį kilęs ginčas
nepriskirtinas (mokestiniai ginčai – ginčai, kylantys tarp mokesčių
mokėtojo ir mokesčių administratoriaus dėl sprendimo dėl patikrinimo
akto tvirtinimo ar kito panašaus pobūdžio sprendimo, pagal kurį mokesčių
mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis,
taip pat dėl mokesčių administratoriaus sprendimo atsisakyti grąžinti
(įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą)). Todėl pirmosios instancijos
teismas pagrįstai konstatavo, jog vadovaujantis Administracinių bylų
teisenos įstatymo 35 straipsniu, kadangi pareiškėja reikalavimus
byloje kelia tik Klaipėdos AVMI, o Klaipėdos AVMI buveinė yra
Klaipėdoje, prašymas išnagrinėtinas Klaipėdos, o ne Vilniaus apygardos
administraciniame teisme <...>“.
(LVAT 2007 m. gegužės 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS14213/2007)
Pareiškėjas administracinėje byloje Nr. AS10-577/2006 ginčijo Šiaulių
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą dėl mokestinės
nepriemokos išieškojimo. Šiaulių apygardos administracinis teismas
nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė priimti, nes pareiškėjas nesilaikė tai
bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per
teismą tvarkos. Teismas pasiūlė pareiškėjui kreiptis į išankstinio ginčų
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nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją – Valstybinę mokesčių inspekciją.
LVAT, panaikindamas šį pirmosios instancijos teismo sprendimą, nurodė:
„Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas privalomą
ikiteisminę ginčų nagrinėjimo procedūrą nustato tik mokestiniams
ginčams. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas mokestinio ginčo nekelia, jis
skundą gali paduoti remdamasis Mokesčių administravimo įstatymo
146 straipsnyje nustatyta kitų mokesčių administratoriaus sprendimų
apskundimo tvarka. Skundai dėl mokesčių administratoriaus (jo
pareigūno) sprendimų, nenurodytų Mokesčių administravimo įstatymo
145 straipsnyje, jų nepriėmimo, taip pat skundai dėl centrinio mokesčių
administratoriaus sprendimų (jų nepriėmimo), kuriais mokestiniai ginčai
nesprendžiami iš esmės, nagrinėjami Administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka. Remiantis tuo darytina išvada, kad pareiškėjas
galėjo kreiptis į Šiaulių apygardos administracinį teismą nepasinaudojęs
ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka“.
(LVAT 2006 m. lapkričio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10577/2006).
2.6. Išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą institucijos sprendimo
apskundimas
LVAT pripažįsta suinteresuoto asmens teisę skųsti administracinių
ginčų komisijos sprendimą, nors šis asmuo ir nedalyvavo ginčą nagrinėjant
ikiteismine tvarka. Administracinėje byloje Nr. A146-1185/2009 nurodyta:
,,Administracinių ginčų komisijų darbo tvarką (procesą) reglamentuoja
Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatai. <...>
Iš Komisijos pateiktos L. V. skundo nagrinėjimo bylos matyti, kad
Komisija, nespręsdama klausimo dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ įtraukimo
į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu, pažeidė Nuostatų5 17 ir 23 punktų
reikalavimus, kadangi ėmėsi nagrinėti bylą dėl neįtraukto į bylą asmens
teisių ir pareigų. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad
UAB „Senamiesčio ūkis“ skundą teismui dėl Komisijos <...> sprendimo
<...> galėjo paduoti vadovaudamasis ABTĮ 5 straipsniu, nustatančiu, kad
kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka
kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba
5

Pažymėtina, kad byloje vadovautasi Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų 17 punkto
redakcija, galiojusia iki 2010 m. liepos 18 d.
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įstatymų saugomas interesas“.
(LVAT 2009 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1461185/2009).
Administraciniams teismams priskiriami tiek skundai dėl
administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne
teismo tvarka institucijos sprendimų, priimtų išnagrinėjus administracinį
ginčą ne teismo tvarka iš esmės, tiek sprendimai, kuriais atsisakoma
šiuos ginčus nagrinėti. Administracinėje byloje Nr. AS15-339/2006 LVAT
nurodė, kad sprendimu, kuriuo atsisakoma priimti nagrinėti skundą
administracinių ginčų komisijoje, užkertama galimybė tolesnei bylos eigai.
Todėl vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, asmeniui turi
būti numatyta galimybė tokį sprendimą apskųsti. Teisės normas aiškinant
siaurinamai, o būtent, kad apygardos administraciniam teismui gali būti
skundžiami tik atitinkamos administracinių ginčų komisijos ar kitos
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimai,
priimti išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka iš esmės, būtų
nepagrįstai apribota asmens teisė į teisminę gynybą. Taigi apygardos
administracinio teismo kompetencijai yra priskiriami tiek skundai dėl
administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne
teismo tvarka institucijos sprendimų, priimtų išnagrinėjus administracinį
ginčą ne teismo tvarka iš esmės, tiek sprendimai, kuriais atsisakoma šiuos
ginčus nagrinėti (LVAT 2006 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje
AS15-339/2006).
Institucijos, išankstine ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarka
išnagrinėjusios ginčą, kilusį iš civilinių teisinių santykių, sprendimai
(nutarimai) administracine tvarka neskundžiami, todėl negali būti
administracinės bylos dalyku.
LVAT, nagrinėdamas bylas dėl Vartotojų teisių apsaugos tarnybos
priimtų nutarimų teisėtumo, laikosi pozicijos, kad Vartotojų teisių apsaugos
tarnyba, išankstine ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarka priimdama
nutarimą dėl vartotojo skundo, iš esmės sprendžia civilinį teisinį ginčą,
todėl tokio nutarimo teisėtumo kontrolė administraciniame teisme reiškia
civilinio ginčo išnagrinėjimą, kas priskirtina bendrosios kompetencijos
teismams. Pagal LVAT praktiką tokie Vartotojų teisių apsaugos tarnybos
nutarimai negali būti skundžiami nei administracinių ginčų komisijai, nei
administraciniam teismui, be kita ko, akcentuojant, jog Vartotojų teisių
apsaugos tarnybos nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio ir nėra privalomi
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subjektui, dėl kurio veiksmų (neveikimo) vartotojas skundžiasi.
Administracinėje byloje Nr. A39-182/2009 LVAT nurodė:
,,Pareiškėjas apskundė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos
<...> nutarimą dėl vartotojų skundo. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo
12 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad Valstybinė vartotojų
teisių apsaugos tarnyba vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka
nagrinėja vartotojų skundus. Skundžiamu nutarimu Valstybinė vartotojų
teisių apsaugos tarnyba išnagrinėjo vartotojų skundą dėl pareiškėjo
organizuotos turistinės kelionės metu suteiktų netinkamų apgyvendinimo
paslaugų ir rekomendavo pareiškėjui atlyginti vartotojams dalį jų patirtų
nuostolių. Šiuo atveju Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba veikė
kaip vartotojų ginčų sprendimo neteismine tvarka institucija. Jos priimtas
nutarimas yra rekomendacinio pobūdžio ir pareiškėjui nėra privalomas.
Teisinius santykius, kylančius iš turizmo paslaugų teikimo, reglamentuoja
civilinės teisės normos. Ginčus, kylančius iš civilinių teisinių santykių,
nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai.
Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 29 straipsnyje nustatyta, kad ginčo
šalys turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą, prašydamos
nagrinėti ginčą iš esmės tiek ginčo nagrinėjimo ginčus nagrinėjančioje
institucijoje metu, tiek po šios institucijos sprendimo priėmimo. Todėl
nepriklausomai nuo to, kad pareiškėjo skundą dėl Valstybinės vartotojų
teisių apsaugos tarnybos nutarimo išnagrinėjo Vyriausioji administracinių
ginčų komisija, šalių ginčas iš esmės nagrinėtinas bendrosios
kompetencijos teisme. Pirmosios instancijos administracinis teismas
išnagrinėjo bylą, nepriskirtą administracini teismų kompetencijai. Todėl
pareiškėjo apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas. Teismo sprendimas
panaikintinas, o byla nutrauktina (ABTĮ 101 str. 1 p.)“.
(LVAT 2009 m. vasario 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39182/2009, taip pat žr. LVAT 2009 m. kovo 12 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A39-375/2009).
Administracinėje byloje Nr. A525-829/2009 LVAT konstatavo:
,,<...> nepriklausomai nuo to, kad pareiškėjas skundą dėl Valstybinės
vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo pateikė Vyriausiajai
administracinių ginčų komisijai, šalių ginčas iš esmės nagrinėtinas
bendrosios kompetencijos teisme.
Kadangi Vyriausioji administracinių ginčų komisija nėra įgalinta nagrinėti
ginčus, teismingus bendrosios kompetencijos teismams, konstatuotina, kad
480

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo
ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas (I dalis)

ši institucija teisėtai ir pagrįstai bylą nutraukė, o pirmosios instancijos
teismas teisėtai ir pagrįstai atmetė pareiškėjo skundą dėl Vyriausiosios
administracinių ginčų komisijos sprendimo“.
(LVAT 2009 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525829/2009).
2.7. Nuostatų, susijusių su terminu, per kurį galima kreiptis dėl viešojo
administravimo institucijos sprendimo į ikiteisminę ginčų nagrinėjimo
instituciją, taikymo praktika
LVAT, aiškindamas skundo pateikimo centriniam nekilnojamojo turto
registratoriui tvarką, yra nurodęs, kad centrinis registratorius tais atvejais, kai
skundas paduotas praleidus nustatytą vieno mėnesio terminą ir neprašoma
šio termino atnaujinti, skundą privalo atsisakyti nagrinėti. Administracinėje
byloje Nr. A2-955/2007 konstatuota:
,,Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 straipsnio 2 dalis nustato:
„Skundas Centriniam registratoriui paduodamas per vieną mėnesį nuo
skundžiamo teritorinio registratoriaus sprendimo priėmimo dienos.
Jeigu suinteresuotas asmuo praleido šio įstatymo nustatytą skundo
padavimo terminą dėl priežasčių, kurias Centrinis registratorius
pripažįsta svarbiomis, šis terminas Centrinio registratoriaus sprendimu
gali būti atnaujintas. Kartu su pareiškimu dėl skundo padavimo termino
atnaujinimo turi būti paduodamas ir skundas, kurio padavimo terminas
yra praleistas. Centrinio registratoriaus sprendimas atmesti pareiškimą dėl
skundo padavimo termino atnaujinimo gali būti apskųstas Administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka“. Tai reiškia, kad centrinis
registratorius tais atvejais, kai skundas paduotas praleidus nustatytą vieno
mėnesio terminą ir neprašoma šį terminą atnaujinti, skundo nenagrinėja.
Panašiai skundo padavimo terminų praleidimo pasekmės nustatytos ir kai
kuriuose kituose išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijų
veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose (pvz., Mokesčių administravimo
įstatymo 152 str.). Toks teisinis reglamentavimas nėra betikslis, jis
nustatytas, atsižvelgiant į reglamentuojamų santykių svarbą ir būtinumą
garantuoti jų stabilumą bei šių santykių dalyvių užtikrintumą esama
padėtimi, galimybę jiems planuoti ūkinę veiklą ar tvarkyti nuosavybę, tuo
pačiu paliekant galimybę kitiems asmenims ginti savo teises ir tuo atveju,
jei dėl svarbių priežasčių to padaryti negalėjo įstatymo nustatytu laiku“.
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Iš paminėtos nutarties taip pat matyti, kad suinteresuoti asmenys
turi teisę ginčyti ikiteismine tvarka nagrinėjančios institucijos sprendimą,
įrodinėdami, kad ji nepagrįstai iš esmės išnagrinėjo kitų asmenų paduotą
skundą, nors buvo praleistas nustatytas terminas skundui paduoti. Šioje
administracinėje byloje Nr. A2-955/2007 nustatyta, kad Valstybės įmonės
Registrų centro Vilniaus filialas įregistravo pareiškėjo nuosavybės teises
į pastate esančius rūsius bei pastogės patalpas. Šio gyvenamojo namo
gyventojai (tretieji suinteresuotieji asmenys) kreipėsi į valstybės įmonę
Registrų centrą ir prašė panaikinti sprendimą dėl pareiškėjo nuosavybės
teisių į pastogės ir rūsio patalpas įregistravimo. Šis jų skundas centrinio
registratoriaus sprendimu buvo patenkintas, teritorinio registratoriaus
sprendimas dėl pareiškėjo nuosavybės teisių įregistravimo panaikintas.
Pareiškėjo vienas iš apeliacinio skundo argumentų buvo tas, kad tretieji
suinteresuoti asmenys praleido skundo centriniam registratoriui padavimo
terminą, termino atnaujinti neprašė, terminas atnaujintas nebuvo, o
skundas ikiteisminėje institucijoje vis tiek buvo išnagrinėtas iš esmės. LVAT,
atmesdamas pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytą poziciją, kad
terminas apskųsti teritorinio registratoriaus sprendimą buvo atnaujintas, nes
sprendime nurodytas teisinis termino atnaujinimo pagrindas, konstatavo:
,,Pirmiausia, terminas gali būti atnaujintas tik esant prašymui, o tokio
prašymo nebuvo. Antra, terminas gali būti atnaujintas tik tokiu atveju,
jei praleistas dėl svarbių priežasčių. Šiuo atveju termino praleidimo
priežastys net nėra žinomos, nes trečiųjų suinteresuotų asmenų skunduose
atsakovui ne tik neprašoma terminą atnaujinti, bet ir nenurodomos
termino praleidimo priežastys. Ir trečia, nusprendus terminą atnaujinti
turi būti išdėstomi tokio sprendimo motyvai ir pats sprendimas. Atsakovo
<...> sprendime nėra nurodyta, nei kad terminas atnaujintas, nei
atnaujinimo motyvų. Vien teisės normos, kuri reglamentuoja praleisto
termino atnaujinimą, nurodymas sprendime, nėra pakankamas pagrindas
pripažinti, kad terminas atnaujintas“.
(LVAT 2007 m. lapkričio 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.
A2-955/2007).
LVAT nagrinėtoje byloje pirmosios instancijos teismo sprendimą,
kuriuo pareiškėjo skundas dėl centrinio nekilnojamojo turto registratoriaus
sprendimo buvo atmestas, panaikino. Kadangi centrinis nekilnojamojo turto
registratorius priėmė sprendimą, kai pagal teisinį reglamentavimą skundą
turėjo palikti nenagrinėtą, šis jo sprendimas taip pat panaikintas.
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Kitaip spręstina situacija, kai ginčą teisme iškelia ne kiti suinteresuoti
asmenys, kuriems priimtas ikiteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos
sprendimas daro poveikį (kaip buvo prieš tai aptartu atveju), bet pats
pareiškėjas, kuris ir praleido terminą kreiptis į ikiteisminę ginčų nagrinėjimo
instituciją.
Administracinėje byloje Nr. A63-1901/2008 nustatyta, kad pareiškėjas,
nesutikdamas su Muitinės laboratorijos tyrimo protokolu, jį apskundė
Muitinės departamentui, kuris skundo netenkino. Pirmosios instancijos
teismas, tikrindamas Muitinės departamento sprendimą, nustatė, kad
skundas dėl Muitinės laboratorijos tyrimo protokolo Muitinės departamentui
buvo paduotas praleidus įstatyme nurodytą terminą, todėl Muitinės
departamentas, nepasisakydamas dėl termino atnaujinimo ir išnagrinėdamas
skundą iš esmės, pažeidė pagrindines normas ir taisykles reglamentuojančias
skundų nagrinėjimo tvarką muitinės įstaigose, todėl skundžiamą sprendimą
panaikino ir perdavė atsakovui spręsti skundo priėmimo klausimą iš naujo.
LVAT nurodė, kad skundų pateikimo Muitinės departamentui,
teritorinėms muitinėms ir kitoms muitinės įstaigoms, jų nagrinėjimo,
sprendimų priėmimo ir apskundimo tvarką nustato Skundų nagrinėjimo
Lietuvos Respublikos muitinėje nuostatai. Kadangi iš byloje esančio
pareiškėjo skundo kopijos matyti, kad skundas Muitinės departamente
buvo priimtas laikantis minėtų nuostatų reikalavimų, pirmosios instancijos
teismo rezoliucinė dalis, įpareigojanti Muitinės departamentą iš naujo spręsti
pareiškėjo skundo priėmimo klausimą LVAT buvo pripažinta nepagrįsta.
Pasisakydamas dėl skundo išnagrinėjimo Muitinės departamente,
neišsprendus praleisto termino atnaujinimo klausimo, LVAT konstatavo,
kad Muitinės departamentas pareiškėjo skundą išnagrinėjo iš esmės,
priimdamas sprendimą, todėl nors ir nepasisakė apie termino atnaujinimą,
tačiau tokiu atveju sprendimo priėmimas iš esmės kartu reiškia ir praleisto
termino atnaujinimą. Atsižvelgęs į tai, LVAT padarė išvadą, kad pirmosios
instancijos teismas neteisingai taikė materialinės ir procesinės teisės
normas ir nenagrinėdamas skundo iš esmės, priėmė neteisingą sprendimą.
LVAT, panaikindamas tokį pirmosios instancijos teismo sprendimą, bylą
jam perdavė nagrinėti iš naujo (LVAT 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A63-1901/2008).
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2.8. Nuostatų, susijusių su terminu, per kurį galima kreiptis į teismą dėl
administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčo nagrinėjimo ne
teismo tvarka institucijos sprendimo apskundimo, taikymo praktika
Pagal ABTĮ 32 straipsnio 1 dalį atitinkamos administracinių
ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka
institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo
tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su
administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne
teismo tvarka institucijos sprendimu. Tokiu atveju į administracinį teismą
galima kreiptis per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos. To paties
straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai administracinių ginčų
komisija ar kita išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija
nustatytu laiku skundo (prašymo) neišnagrinėja, įstatyme nurodyti subjektai
skundą (prašymą) dėl pažeistos teisės gali paduoti administraciniam teismui
per du mėnesius nuo dienos, iki kurios turėjo būti priimtas sprendimas.
Tais atvejais, kai prieš kreipiantis į administracinį teismą išankstinio
ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka nenumatyta, skundų (prašymų)
padavimo administraciniam teismui terminai skaičiuojami taikant ABTĮ 33
straipsnio nuostatas (LVAT 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS146-466/2008). Pagal šio straipsnio 1 dalį, 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.
Administracinėje byloje Nr. AS442-609/2009 pareiškėjas nurodė, kad jis
kreipimosi į teismą termino nepraleido, kadangi vadovaudamasis Viešojo
administravimo įstatymo 23 straipsniu, ginčytą Vidaus reikalų ministerijos
Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą išankstine
ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka apskundė aukštesniajai institucijai –
Vidaus reikalų ministerijai, todėl turėjo teisę kreiptis į teismą per ABTĮ 32
straipsnio 1 dalyje numatytą dvidešimties dienų skundo padavimo terminą.
LVAT, palikdamas galioti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria
atsisakyta priimti pareiškėjo skundą, kaip paduotą praleidus nustatytą
terminą (kurio, be kita ko, pareiškėja neprašė atnaujinti), konstatavo, jog
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pagal ABTĮ6 25, 26 ir 32 straipsnių prasmę skundų nagrinėjimo tvarka
gali būti pripažinta išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka (šiuo
atveju neturi reikšmės tai, ar atitinkama išankstinė ginčų nagrinėjimo
ne teisme tvarka būtų privaloma ar neprivaloma) tik tais atvejais, kai
įstatymai šią tvarką apibrėžia būtent kaip išankstinę ginčų nagrinėjimo ne
teisme tvarką, o atitinkamą instituciją laiko tam tikros ginčų kategorijos
išankstinio nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija. Įstatymai Vidaus reikalų
ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos
išvadoms apskųsti nenumato nei privalomos, nei neprivalomos išankstinio
ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos, o Viešojo administravimo įstatymo
trečiajame skirsnyje reglamentuojama administracinė procedūra yra viešojo
administravimo subjekto vykdoma viešojo administravimo procedūra, ir
ji įstatyme nėra įvardijama kaip išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo
tvarka procedūra. Todėl minėtos administracinės procedūros inicijavimas
negali būti laikomas kreipimusi į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo
tvarka instituciją. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, LVAT nurodė, jog Vidaus
reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės
komisijos išvados teismui visais atvejais turi būti skundžiamos tiesiogiai
per ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytą vieno mėnesio skundo padavimo
terminą (LVAT 2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS442-609/2009).
Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą,
privalo nustatyti, kada pareiškėjui įteiktas skundžiamas ikiteisminės ginčų
nagrinėjimo institucijos priimtas sprendimas ir tik tuomet spręsti, ar
praleistas terminas skundui paduoti, o nustačius, kad terminas praleistas,
įvertinti skundo padavimo termino praleidimo priežastis, jeigu reiškiamas
prašymas jį atnaujinti:
,,Iš pareiškėjo skundo turinio matyti, kad pareiškėjas nesutinka su
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Rokiškio skyriaus <...>
sprendimu <...> ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos <...> sprendimu. <...>
Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas pasinaudojo išankstine ginčo
nagrinėjimo ne teisme tvarka, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas
turėjo teisę į teismą kreiptis per dvidešimt dienų nuo Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos <...> sprendimo gavimo dienos.
6

Pažymėtina, kad teismas šioje byloje rėmėsi ABTĮ 26 straipsnio redakcija, galiojusia iki 2010
m. liepos 1 d. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą neliko nuostatos, susijusios su
administracinių ginčų nagrinėjimu apskrities administracinių ginčų komisijose.
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ABTĮ 66 straipsnio 1 dalis numato, kad terminai procesiniams veiksmams
atlikti apibrėžiami tikslia kalendorine data arba nurodant įvykį, kuris
būtinai turi įvykti, arba laiko tarpu. Ši norma įpareigoja proceso dalyvius
nurodyti tikslią datą, nuo kada pradedamas skaičiuoti procesinis terminas.
Abstraktus ar tikėtinas termino skaičiavimas šiuo atveju negalimas,
nepriklausomai nuo to, kad terminas nuo sprendimo priėmimo yra
daugiau nei metai.
Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas skundo
priėmimo klausimą, privalėjo nustatyti, kada pareiškėjui buvo įteiktas
skundžiamas sprendimas ir tik tuomet spręsti ar praleistas terminas
skundui paduoti, o nustačius, kad terminas praleistas, įvertinti skundo
padavimo termino praleidimo priežastis. Kaip matyti iš Panevėžio
apygardos administracinio teismo <...> nutarties, teismas nenustatė
konkrečios datos, nuo kurios skaičiuoja terminą skundui paduoti.
Panevėžio apygardos administracinis teismas nenustatė, kada V. G.
gavo skundžiamą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos <...>
sprendimą, pareiškėjas šios aplinkybės nei skunde, nei apeliaciniame
skunde nenurodo. Nenustačius konkrečios datos, kada pareiškėjui buvo
įteiktas skundžiamas sprendimas, nėra galimybės nustatyti, ar pareiškėjas
praleido terminą skundui paduoti“.
(LVAT 2008 m. gegužės 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261274/2008).
Pakartotinis kreipimasis į ikiteisminę ginčo nagrinėjimo instituciją
tuo pačiu klausimu LVAT praktikoje paprastai vertinamas, kaip pareiškėjo
pasirinktas teisių gynimo būdas, neturintis įtakos termino paduoti skundą
administraciniam teismui skaičiavimui. Administracinėje byloje Nr. AS52564/2009 nustatyta, kad pareiškėjas skundu kreipėsi į Klaipėdos apskrities
viršininką, prašydamas įvertinti pagal Žemės įvertinimo metodiką
apskaičiuotą žemės sklypo vertės padidėjimą. Pareiškėjas, nesutikdamas
su apskrities viršininko administracijos atsakymu, pakartotinai pateikė
jai skundą dėl netinkamai išnagrinėto skundo dėl priedo už inžinerinius
statinius, prašydamas tinkamai išnagrinėti jo skundą ir pateikti motyvuotą
atsakymą. Pats pareiškėjas atskirajame skunde nurodė, kad jis pakartotinai
kreipėsi į apskrities viršininką, nes pirminis skundas išnagrinėtas netinkamai,
o tai laikytina tinkamu pareiškėjo kreipimusi pasinaudojant ikiteismine ginčo
nagrinėjimo tvarka. LVAT konstatavo, kad toks pakartotinis kreipimasis į
apskrities viršininką vertintinas kaip pareiškėjo pasirinktas teisių gynimo
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būdas, neturintis įtakos termino paduoti skundą administraciniam teismui
skaičiavimui. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjas, būdamas atidus ir
rūpestingas, gindamas savo teises, turėjo kreiptis ne pakartotinai į apskrities
viršininką, bet įstatymų nustatyta tvarka į teismą, o to nepadaręs, praleido
skundo padavimo teismui terminą (LVAT 2009 m. vasario 6 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS525-64/2009, taip pat žr. LVAT 2009 m. spalio 30
d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-596/2009).
LVAT praktikoje laikomasi nuostatos, kad ABTĮ 32 straipsnyje
vartojama sprendimo sąvoka yra apibendrinančio pobūdžio, todėl
sprendžiant, ar skundo teismui padavimo termino nustatymui taikytina ABTĮ
32 straipsnio 2 dalis, turi būti vertinamas ne ikiteisminės ginčų nagrinėjimo
institucijos priimto sprendimo pavadinimas, o turinys (LVAT 2009 m. kovo 6
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-132/2009).
ABTĮ 32 straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas skaičiuojamas
nuo tos dienos, iki kurios turėjo būti priimtas sprendimas neteisminėje
ginčų nagrinėjimo institucijoje. LVAT administracinėje byloje Nr. AS146113/2010 šiuo klausimu yra išaiškinęs, kad ABTĮ 32 straipsnio 2 dalyje
numatyta teisės norma suteikiama teisė suinteresuotiems asmenims kreiptis
teisminės gynybos, kai galimai pažeistos teisės negina išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija. Tokiu atveju ginčas perkeliamas
spręsti teismui. Teisėjų kolegija šioje byloje pažymėjo, kad nagrinėtu atveju
pareiškėjų skundas teismui kvalifikuotinas kaip paduotas ABTĮ 32 straipsnio
2 dalyje nustatyta tvarka. Išankstinio ginčo nagrinėjimo institucijai laiku
neišnagrinėjus pareiškėjų skundo, pareiškėjai, vadovaudamiesi ABTĮ 32
straipsnio 2 dalies nuostatomis, įgyja procesinę teisę kreiptis tiesiogiai į
administracinį teismą dėl jų pažeistos teisės per du mėnesius nuo dienos, iki
kurios turėjo būti priimtas institucijos sprendimas (LVAT 2010 m. kovo 15 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-113/2010).
2.9. Kreipimosi į teismą termino praleidimo priežasčių, susijusių su ginčo
nagrinėjimu neteisminėse institucijose arba kitokių teisinės gynybos
priemonių panaudojimu, vertinimas LVAT praktikoje
ABTĮ 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. LVAT,
aiškindamas terminų atnaujinimo instituto paskirtį, yra nurodęs, kad ABTĮ
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nenumato galimybės teismui atnaujinti praleistus terminus skundams, kurie
pateikiami išankstinėms ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms:
,,Pareiškėjas nurodo, jog teismas pareiškėjo prašymą atnaujinti praleistą
skundo, nagrinėjamo išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka, padavimo
terminą nepagrįstai sutapatina su ABTĮ 23 straipsnyje nurodytu skundu
(prašymu), bei teigia, jog vadovaujantis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi,
teismas gali atnaujinti praleistą terminą paduoti skundams, reiškiamiems
tiek teismui, tiek ir kitai viešojo administravimo institucijai.
Analizuojant ABTĮ 34 straipsnio nuostatas, darytina išvada, jog
praleisto termino atnaujinimo institutas gali būti taikomas tik skundams
(prašymams), paduotiems tiesiogiai teismui, kai yra kilę ginčai dėl teisės.
Tačiau, kaip minėta, pareiškėjas siekia, jog būtų atnaujintas terminas
skundui dėl Trakų rajono savivaldybės <...> raštų-atsakymų <...>, kurie
turi būti skundžiami išankstinei ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka
institucijai, apskundimo. Jis nesikreipė į išankstinę ginčų nagrinėjimo
ne teismo tvarka instituciją dėl praleisto termino atnaujinimo, taip
pat neginčija Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimo
atsisakyti nagrinėti pateiktus skundus, <...>. <...> ABTĮ nenumato
galimybės teismui atnaujinti praleistus terminus skundams, pateikiamiems
išankstinėms ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms“.
(LVAT 2009 m. sausio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6321/2009).
LVAT savo jurisprudencijoje nuosekliai laikosi nuostatos, kad teismas,
spręsdamas, ar termino skundui paduoti praleidimo priežastys yra svarbios,
vertina, ar minėtos aplinkybės galėjo užkirsti kelią asmeniui laiku ir tinkamai
realizuoti šią teisę, ar pareiškimas atnaujinti praleistą terminą paduotas per
protingą laiko tarpą nuo aplinkybių, kurios sukliudė asmeniui laiku ir tinkamai
jį paduoti, išnykimo. Teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad priežastimis,
kurių pagrindu gali būti atnaujintas praleistas terminas skundui paduoti,
laikytinos tik tos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė asmeniui įstatymo
nustatytu laikotarpiu kreiptis į teismą, tai yra nepriklausė nuo jo valios.
LVAT praktikoje kreipimasis dėl atitinkamų administracinių sprendimų
(aktų) panaikinimo į kitas, o ne į įstatymų numatytas administracinių ginčų
nagrinėjimo institucijas, paprastai nėra svarbi priežastis terminui paduoti
skundą teismui atnaujinti:
„Pažymėtina, jog statybos leidimų išdavimo bei panaikinimo (sustabdymo)
sąlygas ir tvarką reglamentuojantis Statybos įstatymas ir kiti įstatymai
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nenumatė privalomos išankstinės ikiteisminės ginčų dėl statybos leidimų
panaikinimo nagrinėjimo tvarkos. Tokių įstatymų nuostatų atskirajame
skunde nenurodo ir pareiškėjai.
Atitinkamai, darytina išvada, jog vadovaujantis Administracinių bylų
teisenos įstatymo 33 straipsniu7, pareiškėjai dėl statybos leidimo ir jo
pratęsimo nuginčijimo privalėjo kreiptis į teismą per vieną mėnesį nuo šių
administracinių aktų gavimo dienos. <...>
Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjų nurodoma aplinkybė, kad jie
pasirinko neteisminę kilusio ginčo reguliavimo tvarką ir <...> kreipėsi
į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros departamentą dėl statybos leidimo ir jo
pratęsimo panaikinimo, negali būti pripažįstama svarbia termino skundui
teisme paduoti praleidimo priežastimi.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 53 straipsnio 3 dalis nustato, kad
kiekvienas asmuo savo procesinėmis teisėmis, taip pat ir teise kreiptis į
teismą, turi naudotis sąžiningai ir ginti pažeistas teises laikantis įstatymo
nustatytų terminų (Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str.).
Todėl teisėjų kolegija pažymi, jog tai kad pareiškėjai nesilaikė įstatymais
nustatytos atsakovo aktų apskundimo teismui tvarkos, o nusprendė savo
teises ginti kitais būdais, nesikreipdami į teismą, nelaikytina objektyvia
ir nuo pareiškėjų valios nepriklausančia aplinkybe, dėl kurios nebuvo
galimybės laiku pateikti skundą administraciniam teismui“.
(LVAT 2006 m. kovo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS898/2006, taip pat žr. LVAT 2009 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS261-436/2009, 2009 m. rugsėjo 8 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS822-478/2009, 2010 m. kovo 26 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS858-211/2010).
Iš esmės analogiškos pozicijos laikytasi ir administracinėje byloje AS116515/2007: Centrinio registratoriaus priimtas sprendimas, išsprendus ginčą
ikiteismine tvarka, skundžiamas tiesiogiai teismui, todėl kreipimasis į kitas
įstatyme nenumatytas institucijas nedaro įtakos termino kreiptis į teismą
skaičiavimui ir paprastai nesudaro pagrindo atnaujinti terminą kreiptis į
teismą dėl centrinio registratoriaus priimto sprendimo apskundimo:
,,Pažymėtina, kad kreipimasis į Lietuvos Respublikos teisingumo
ministeriją, Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją nesutinkant
su Valstybės įmonės Registrų centras Centrinio registratoriaus ginčų
7

Byloje vadovautasi ABTĮ 33 straipsnio redakcija, galiojusia iki 2007 m. birželio 30 d.
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nagrinėjimo komisijos sprendimu, termino kreipimosi į teismą skaičiavimo
eigai įtakos neturi, kadangi jokie įstatymai nenumato, jog įvardintoms
institucijoms galėtų būti skundžiami Valstybės įmonės Registrų centras
Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimai“.
(LVAT 2007 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS16515/2007).
Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad institucija savo sprendime
turi nurodyti jo apskundimo tvarką, o tuo atveju, jeigu nenurodo arba
nurodo netinkamai, sprendžiant klausimą dėl termino paduoti skundą
atnaujinimo, aplinkybė, kad skundžiamame akte subjektas neišaiškino arba
netinkamai išaiškino jo apskundimo tvarką, turi būti vertinama atsižvelgiant
į kiekvienai bylai reikšmingų aplinkybių visumą.
LVAT 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutartyje administracinėje byloje
Nr. AS146-423/2008 konstatuota, kad Viešojo administravimo įstatymo 8
straipsnio, nustatančio individualaus administracinio akto bendruosius
reikalavimus, 2 dalyje nurodyta, jog individualiame administraciniame akte
turi būti nurodyta akto apskundimo tvarka. Viešojo administravimo subjekto
priimtame individualiame administraciniame akte įrašyta bendro pobūdžio
nuoroda į atitinkamą įstatymą, kuriame nustatyta sprendimo apskundimo
tvarka, nelaikytina tinkamu Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio
2 dalies reikalavimų vykdymu. Įstatymo reikalavimas, kad individualiame
administraciniame akte turi būti nurodyta akto apskundimo tvarka, nustato
pareigą individualų administracinį aktą priimančiam viešojo administravimo
subjektui sprendime nurodyti tokius duomenis, iš kurių be papildomų
informacijos šaltinių (įstatymų, poįstatyminių teisės aktų) ir laiko sąnaudų
pareiškėjui, nepriklausomai nuo jo išsilavinimo, amžiaus, būtų visiškai aišku
kokiai institucijai (institucijos pavadinimas, adresas) ir per kokį terminą
(nurodant ar terminas skaičiuojamas nuo sprendimo priėmimo, ar nuo
individualaus akto gavimo dienos) gali būti paduotas skundas. Administracinio
akto apskundimo tvarkos neišaiškinimas tinkamai nesiderina su geru viešuoju
administravimu bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintu principu,
kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, gali suvaržyti asmens teisę kreiptis į
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją ar teismą.
Aptariamoje byloje teisėjų kolegija, atsižvelgusi į teisės į teisminę
gynybą užtikrinimo konstitucinę reikšmę, sutrumpintą išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos priimto sprendimo apskundimo
terminą, tai, kad ginčytame VSDF valdybos sprendime, vadovaujantis Viešojo
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administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, nebuvo tinkamai išaiškinta
apskundimo tvarka, tokią situaciją įvertino, kaip objektyvią aplinkybę,
sukliudžiusią pareiškėjai laiku realizuoti teisę kreiptis į teismą. (LVAT 2008
m. rugpjūčio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-423/2008).
Panašios pozicijos laikomasi ir vėlesnėje LVAT praktikoje, pvz. žr. LVAT
2010 m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-161/2010, LVAT
2010 m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-178/2010.
Vertinant individualią situaciją, asmens suklydimą dėl skundo
teismui padavimo termino gali pateisinti ir ta aplinkybė, kad ikiteisminės
ginčų nagrinėjimo institucijos sprendime jo apskundimo tvarka nurodyta
lakoniškai, t. y. paminėjus tik teisės aktą, kuriame tokia tvarka reglamentuota:
,,Lietuvoje, kaip teisinėje valstybėje, kiekvienam turi būti užtikrinta
galimybė savo teises ginti teisme tiek nuo kitų asmenų, tiek nuo neteisėtų
valstybės institucijų ar pareigūnų veiksmų (Konstitucinio Teismo 1997
m. spalio 1 d., 2003 m. kovo 4 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimai).
Asmens teisės turi būti ginamos ne formaliai, o realiai ir veiksmingai tiek
nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų
veiksmų (Konstitucinio Teismo 1997 m. spalio 1 d., 2000 m. gegužės
8 d., 2001 m. liepos 12 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2005 m. vasario 7
d. nutarimai). Asmens teisių ir laisvių teisminio gynimo garantija
– tai procesinio pobūdžio garantija, esminis asmens teisių ir laisvių
konstitucinio instituto elementas, būtina teisingumo įgyvendinimo sąlyga,
neatskiriamas konstitucinio teisinės valstybės principo turinio elementas
(Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d.,
2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai).
Atsižvelgdama į paminėtas nuostatas, teisėjų kolegija mano, kad
sprendžiant klausimą dėl termino skundui paduoti atnaujinimo, turi būti
įvertintos visos bylos aplinkybės, taip pat asmens, kuris kreipėsi į teismą,
veiksmai ir jo sąžiningumas, institucijos, kurios sprendimai skundžiami,
veiksmai ir t. t.
Kaip matyti iš bylos medžiagos, skundžiamame VSDFV Šiaulių m.
skyriaus <...> sprendime <...> buvo nurodyta, kad pareiškėja per mėnesį
nuo sprendimo gavimo dienos turi teisę apskųsti šį sprendimą Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybai. Taigi Valstybinio socialinio draudimo
fondo administravimo įstaiga – Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos teritorinis skyrius – savo <...> sprendime nurodė tiek terminą,
per kurį turi būti paduotas skundas, tiek konkrečią instituciją, kuriai
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skundas gali būti paduotas. Todėl logiška ir nuoseklu būtų reikalauti, kad
analogiškos praktikos dėl priimto sprendimo skundo padavimo tvarkos
nurodymo priimtame sprendime laikytųsi ir kita Valstybinio socialinio
draudimo fondo administravimo įstaiga – Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdyba. Tačiau nagrinėjamu atveju VSDF valdybos <...> rašte nėra
nurodytas nei terminas, per kurį skundas gali būti paduotas teismui, nei
konkretus teismas, kuriam skundas gali būti paduotas. Taigi šiuo atveju
VSDF valdyba nesilaikė tos praktikos, kurios nurodydamas sprendimo
apskundimo tvarką laikėsi jos teritorinis skyrius. <...>
VSDFV teritorinio skyriaus sprendimo ir VSDF valdybos, kaip ikiteisminės
ginčų nagrinėjimo institucijos, sprendimų apskundimo terminai skiriasi,
tačiau VSDF valdyba savo <...> rašte, nepaisant to, kad teritorinis skyrius
buvo nurodęs vieno mėnesio terminą skundui VSDF valdybai paduoti,
termino skundui teismui paduoti nenurodė. Be to, pats <...> VSDF
valdybos raštas net nėra pavadintas sprendimu. Visa tai galėjo suklaidinti
pareiškėją dėl termino skundui paduoti. Pastebėtina ir tai, kad <...> VSDF
valdyba nurodė tik teisės aktą, kuriame nurodyta skundų padavimo
administraciniam teismui tvarka, tačiau nenurodė, konkretaus straipsnio,
kuriame ši tvarka (terminai, konkretūs teismai) būtų nustatyta.
Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju reikšminga ir ta aplinkybė,
kad įstatyme nėra tiesiogiai įtvirtina, kad VSDF valdybos teritorinių
įstaigų sprendimai, juos išnagrinėjus ikiteismine ginčų nagrinėjimo
tvarka, turi būti skundžiami pagal VSDF valdybos teritorinės įstaigos,
o ne ikiteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos buveinę. Ši aplinkybė
galėjo suklaidinti pareiškėją pirmą kartą paduodant skundą ne Šiaulių, o
Vilniaus apygardos administraciniam teismui“.
(LVAT 2006 m. spalio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6407/2006).
Skundo teismui padavimo termino praleidimą LVAT administracinėje
byloje Nr. AS525-49/2010 taip pat pateisino, atsižvelgdamas į tai, kad
skundžiamuose administraciniuose aktuose nebuvo nurodyta jų apskundimo
tvarka. Be to, įtakos termino skundui paduoti teismui praleidimui pagrįstai
turėjo pasikeitusi administracinių teismų praktika, susijusi su galimybe
paduoti skundą dėl tarnybinio patikrinimo išvados panaikinimo (LVAT 2010
m. sausio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-49/2010).
LVAT 2005 m. rugpjūčio 4 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS14209/2005 svarbia termino kreiptis į teismą praleidimo priežastimi pripažino
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tai, kad ginčą neteismine tvarka išnagrinėjusios institucijos sprendime buvo
nurodytas ne tas teismas, į kurį pareiškėjas privalėjo kreiptis.
LVAT praktikoje, atsižvelgiant į individualią situaciją byloje, svarbia ir
objektyvia priežastimi terminui atnaujinti paprastai nepripažįstamas asmens
teisinis neraštingumas, neišmanymas, įstatymų nežinojimas, dėl kurio
pasirinktos netinkamos teisinės gynybos priemonės (LVAT 2007 m. gruodžio
20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11-590/2007), taip pat teisinė
klaida dėl termino, kai asmuo yra atstovaujamas profesionalaus teisininko
– advokato (LVAT 2007 m. kovo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS4-126/2007, taip pat žr. LVAT 2007 m. spalio 4 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS11-436/2007).
2.10. Procedūrinių išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą institucijos
sprendimų reikšmė
Tais atvejais, kai išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą institucija
atsisako priimti skundą dėl to, jog jis neatitinka įstatymo reikalavimų,
nelaikytina, kad buvo pasinaudota privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo
procedūra:
,,Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnį 1 dalį ir
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnį, ginčams dėl teritorinio
registratoriaus (kadastro tvarkytojo) sprendimų yra numatyta privaloma
ikiteisminė jų nagrinėjimo tvarka, pagal kurią, prieš nagrinėjant tokius
ginčus teisme, juos turi iš esmės išnagrinėti Centrinis registratorius.
Nagrinėjamu atveju pareiškėjos keliamo ginčo Centrinis registratorius
nenagrinėjo iš esmės, todėl pareiškėjos skundas negali būti priimtas
nagrinėti teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2
dalies 3 punktas).
Kaip matyti iš pareiškėjos skundo priedų, ji buvo kreipusis dėl ginčo į
Centrinį registratorių, tačiau Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo
komisija 2008 m. spalio 31 d. sprendimu Nr.414 atsisakė priimti pareiškėjos
skundą, nurodydama, jog pareiškėjos skundo turinys neatitinka teisės aktų
reikalavimų. Esant tokioms aplinkybėms, pareiškėja, siekdama pasinaudoti
prieš tai nurodyta ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, pirmiausia turėtų
atskirai teisme nuginčyti minėtą procedūrinį Centrinio registratoriaus
ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. spalio 31 d. sprendimą Nr. 414. Tik
tokiu atveju, jeigu teismas pripažintų neteisėtu ir panaikintų šį Centrinio
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registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimą, o ši komisija po to iš
esmės išnagrinėtų pareiškėjos skundą, pareiškėja galėtų kreiptis į teismą dėl
jos ginčijamo valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo sprendimo.
Tačiau aptariamu atveju pareiškėja Centrinio registratoriaus ginčų
nagrinėjimo komisijos 2008 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 414 neskundžia“.
(LVAT 2009 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS44283/2009).
,,Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, kad jis ikiteismine ginčo
nagrinėjimo tvarka pasinaudojo tinkamai, o pirmosios instancijos
teismas netinkamai taikė ABTĮ nuostatas. Todėl nagrinėjamu atveju
būtina nustatyti, ar pareiškėjas tinkamai pasinaudojo išankstine ginčo
nagrinėjimo ne teisme tvarka.
Nustatyta, kad Komisija <...> sprendimu <...> atsisakė priimti pareiškėjo
skundą dėl VĮ Registrų centro Utenos filialo <...> sprendimo panaikinimo.
Toks sprendimas priimtas dėl to, kad pareiškėjo pateiktas skundas
neatitiko įstatymo reikalavimų. Toks sprendimas nereiškia skundo
išnagrinėjimo iš esmės, todėl pirmosios instancijos teismas, tinkamai
pritaikęs ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas, pagrįstai
atsisakė priimti tarpusavyje susijusius pareiškėjo skundo reikalavimus dėl
VĮ Registrų centro Utenos filialo <...> sprendimo dėl daiktinių teisių, tų
teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo panaikinimo ir VĮ Registrų
centro Utenos filialo įpareigojimo įregistruoti pareiškėjo nuosavybės teises
į gyvenamojo namo priklausinius <...>“.
(LVAT 2009 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS52562/2009).
2.11. Bylinėjimosi išlaidų, patirtų ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo
stadijoje, atlyginimas
Vienas iš teisės į teisminę gynybą užtikrinimo aspektų yra susijęs
su asmens galimybe prisiteisti patirtas išlaidas ginant savo teises ir teisėtus
interesus, todėl LVAT jurisprudencijoje iš esmės vieningai laikomasi
nuostatos, kad atstovavimo išlaidos, patirtos ginčą nagrinėjant išankstinio
ginčo nagrinėjimo ne per teismą institucijoje, laikytinos šalies kitomis
išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu ir paprastai turėtų būti
priteisiamos šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas:
,,Nors ABTĮ 44 str. 2 d. nėra aiškiai nustatyta, kad turi būti priteisiamos
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išlaidos, patirtos nagrinėjant bylą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne
teismo tvarka institucijoje, kaip nurodo atsakovas atskirajame skunde,
tačiau pareiškėjui gali būti priteisiamos ir kitos išlaidos, susijusios su
bylos nagrinėjimu. ABTĮ 25 str. 1 d. numatyta, kad prieš kreipiantis į
administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų
priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o
įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio
ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Pareiškėjai, prieš kreipiantis į
teismą, atsakovo neveikimą ginčijo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo
tvarka institucijoje – Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijoje;
tokią teisę jie turi pagal ABTĮ 25 str. 1 d., todėl pareiškėjų patirtos
atstovavimo išlaidos nagrinėjant bylą Vilniaus apskrities administracinių
ginčų komisijoje yra pagrįstos, taigi turi būti priteisiamos.“
(LVAT 2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS525-33/2008, taip pat žr. LVAT 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. AS822-513/2008).
LVAT administracinėje byloje Nr. A502-1269/2009 suformavo taisyklę,
kad asmuo, patyręs išlaidų ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo institucijoje
(Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje), kai byla teisme nebuvo
nagrinėjama, gali šias išlaidas vertinti kaip turėtą turtinį nuostolį ir dėl šios žalos
atlyginimo kreiptis į teismą, vadovaudamasis Civilinio kodekso nuostatomis:
,,Institucijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai
vadovavosi procesinėmis normomis ir pareiškėjo turėtas bylinėjimosi
išlaidas sulygino su patirta turtine žala. Tokie apelianto argumentai
atmestini. Pareiškėjo turėtos išlaidos už suteiktas teisines paslaugas
negali būti sulygintos su bylinėjimosi išlaidomis ABTĮ prasme, kadangi
jo skundas buvo nagrinėjamas tik Vyriausioje administracinių ginčų
komisijoje. Su Komisijos priimtu sprendimu Studijų kokybės vertinimo
centras sutiko, jo neskundė, todėl byla nepasiekė teismo. Dėl šios aplinkybės
nėra pagrindo pripažinti patirtų išlaidų bylinėjimosi išlaidomis. Tačiau,
kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, jos galėtų būti
pripažintos atlyginamomis pagal analogiją taikant ABTĮ nuostatas tokiu
atveju, jei byla pasiektų teismą. Nagrinėjamuoju atveju, byla teisme
nenagrinėta, todėl pareiškėjas, patyręs išlaidų, pagrįstai jas vertino kaip
turėtą turtinį nuostolį ir kreipėsi dėl turtinės žalos atlyginimo“.
(LVAT 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5021269/2009, Administracinė jurisprudencija, Nr. 18).
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3. Išankstinis ginčų nagrinėjimas ne per teismą
administracinių ginčų komisijose
3.1. Bendrosios teisinio reguliavimo nuostatos dėl administracinių ginčų
nagrinėjimo administracinių ginčų komisijose
Viešojo administravimo įstatymo (2010 m. birželio 22 d. įstatymo Nr.
XI-934 redakcija) 36 straipsnis numato, kad asmuo turi teisę apskųsti viešojo
administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą
savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam
teismui įstatymų nustatyta tvarka. ABTĮ 26 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad
jeigu įstatymai nenumato kitaip, administracinius ginčus ne teismo tvarka
nagrinėja savivaldybių visuomeninės administracinių ginčų komisijos ir
Vyriausioji administracinių ginčų komisija.
Pagal iki 2010 m. liepos 1 d. galiojusio ABTĮ nuostatas, administracinius
ginčus pagal skundus (prašymas) dėl apskrityje esančių teritorinių
valstybinio administravimo subjektų priimtų individualių administracinių
aktų ar veiksmų (neveikimo), taip pat apskrities teritorijoje esančių
savivaldybių administravimo subjektų priimtų individualių administracinių
aktų ar veiksmų (neveikimo) taip pat nagrinėjo apskrities administracinių
ginčų komisijos.
Kiekvienai iš nurodytų šiuo metu veikiančių administracinių ginčų
komisijų administracinių ginčų nagrinėjimo srityje įstatymas nustato atskirą
kompetenciją. Administracinių ginčų komisijų steigimo tvarką ir darbo
principus nustato specialus įstatymas – Administracinių ginčų komisijų
įstatymas (2010 m. birželio 22 d. įstatymo Nr. XI-925 redakcija).
Savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos
kompetencijai priskirta nagrinėti asmenų skundus dėl savivaldybės viešojo
administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ar
veiksmų (neveikimo) (ABTĮ 26 str. 1 d.), o Vyriausiajai administracinių ginčų
komisijai – asmenų skundus dėl individualių administracinių aktų ar veiksmų
(neveikimo) viešojo administravimo srityje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra
centrinis valstybinio administravimo subjektas (ABTĮ 28 str.).
Pažymėtina, kad pagal ABTĮ 29 straipsnį, savivaldybių visuomeninės
administracinių ginčų komisijos ir Vyriausioji administracinių ginčų
komisija nesprendžia ginčų, nurodytų ABTĮ 16 straipsnyje, t. y. ginčų,
kurių nagrinėjimas nėra priskirtas administracinių teismų kompetencijai.
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Administracinių ginčų komisijos nenagrinėja ir bylų nurodytų ABTĮ 18
straipsnio 2 ir 3 dalyse (bylų, priskirtų tiesiogiai nagrinėti atitinkamame
administraciniame teisme, bei skundų (prašymų) dėl savivaldybių
visuomeninių administracinių ginčų komisijų sprendimų, numatytais atvejais
– ir dėl kitų išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijų
priimtų sprendimų), 19 straipsnio 2 ir 3 dalyse (bylų, kurios išimtinai
teismingos Vilniaus apygardos administraciniam teismui), 20 straipsnio 1
dalyje (bylų, priskirtų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išimtinei
kompetencijai), taip pat ginčų dėl mokesčių, kitų privalomų mokėjimų ir
rinkliavų. Administracinių ginčų komisijų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2
punktas ir 9 straipsnio 2 dalies 2 punktas administracinių ginčų komisijų
kompetencijai nepriskiria administracinių ginčų, kuriems nagrinėti įstatymai
numato kitokią tvarką, taip pat nustato, kad administracinių ginčų komisija,
nagrinėdama skundus (prašymus), nei turtinės žalos, nei ginčo šalių turėtų
išlaidų atlyginimo klausimų nesprendžia (Administracinių ginčų komisijų
įstatymo 17 str.).
Remiantis Administracinių ginčų komisijų įstatymo 18 straipsnio 1
ir 2 dalimis, savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos
sprendimas per 20 dienų nuo jo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamos
apygardos administraciniam teismui, Vyriausiosios administracinių ginčų
komisijos sprendimas – per 20 dienų nuo jo gavimo dienos Vilniaus
apygardos administraciniam teismui. Tais atvejais, kai administracinių
ginčų komisija nustatytu laiku skundo (prašymo) neišnagrinėja, skundas
dėl pažeistos teisės gali būti paduodamas administraciniam teismui per du
mėnesius nuo dienos, iki kurios turėjo būti priimtas sprendimas (ABTĮ 32
str. 2 d.).
Administracinių ginčų komisijos sprendimas išsiunčiamas vykdyti kitą
dieną po priėmimo. Viešojo administravimo subjektas privalo sprendimą
įvykdyti per jame nurodytą laiką, o jeigu laikas nenurodytas, – per 20 dienų
nuo sprendimo gavimo dienos. Skundo padavimas administraciniam teismui
sustabdo administracinių ginčų komisijos sprendimo vykdymą. Vykdytojui
turi būti pranešta apie sprendimo apskundimą (Administracinių ginčų
komisijų įstatymo 15 str.).
Administracinių ginčų komisijų darbo tvarką reglamentuoja Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 533 patvirtinti
Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatai (2010 m. liepos 14 d.
nutarimo Nr. 1015 redakcija).
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3.2. LVAT praktika taikant teisės normas, reglamentuojančias ginčų
nagrinėjimą administracinių ginčų komisijose
Remiantis ABTĮ 26 straipsnio 1 ir 4 dalimis, administracinius ginčus
ne teismo tvarka administracinių ginčų komisijos nagrinėja tik tuomet,
kai įstatymai nenumato, jog tam tikrų kategorijų administracinius ginčus
nagrinėja kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos.
Svarbias teisės normų aiškinimo ir taikymo taisykles dėl specialios
išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarkos prioriteto LVAT yra
pateikęs administracinėje byloje Nr. A4-1827/2005:
,,ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad skundai teismui gali būti
paduodami ne tik dėl atitinkamos administracinių ginčų komisijos
sprendimo, bet ir kitos tokio pobūdžio institucijos sprendimų. To paties
įstatymo 28 straipsnis nustato, kad Vyriausioji administracinių ginčų
komisija nagrinėja ginčus kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinio
valstybinio administravimo subjektas dėl individualių administracinių
aktų ar veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje, taip pat
nurodant, kad šiai komisijai skundai gali būti paduoti tik tuo atveju,
jeigu įstatymai nenustato kitaip. Šio įstatymo 29 straipsnis8 nurodo
administracinių ginčų komisijų nespręstinus ginčus, nukreipdamas į
konkrečius Administracinių bylų teisenos įstatymo straipsnius. Šiam
ginčui aktualūs ABTĮ 18 straipsnio 3 dalis9 ir 19 straipsnio 3 dalis, iš
kurių turinio akivaizdu, kad Vyriausioji administracinių ginčų komisija
nesprendžia ginčų dėl kitų išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo
tvarka institucijų priimtų sprendimų. Administracinių ginčų komisijų
įstatymo 1 straipsnio, apibrėžiančio įstatymo paskirtį, 3 dalyje nurodyta,
kad įstatymai gali nustatyti ir kitokią atskirų kategorijų administracinių
ginčų nagrinėjimo tvarką. Šio įstatymo 9 straipsnis, kaip ir ABTĮ 29,
18 straipsnio 3 dalyje ir 19 straipsnio 3 dalyje, taip pat nustato, kad
Vyriausioji administracinių ginčų komisija nenagrinėja administracinių
ginčų, kuriems nagrinėti įstatymai nustato kitokią tvarką. Kaip jau
8
9

Pažymėtina, kad byloje remtasi ABTĮ 29 straipsnio redakcija, galiojusia iki 2010 m. liepos 1 d. Pagal
šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą neliko nuostatos, susijusios su apskričių administracinių
ginčų komisijų nespręstinais ginčais.
Pažymėtina, kad byloje remtasi ABTĮ 18 straipsnio 3 dalies redakcija, galiojusia iki 2010 m. liepos
1 d. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, neliko nuostatos, nustatančios apygardos
administracinio teismo kompetenciją nagrinėti skundus dėl apskričių administracinių ginčų
komisijų priimtų sprendimų.
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minėta, šis ginčas susijęs su nuosavybės teisių atkūrimu, ir kilęs iki
sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo, todėl remiantis Tvarkos
122 punktu nagrinėtinas, kaip jau minėta, Žemės reformos įstatymo
18 straipsnyje nustatyta tvarka. Iš to darytina išvada, kad įstatymai
nustato kitokią šių ginčų nagrinėjimo tvarką ir šios kategorijos ginčai
administracinių ginčų komisijose nenagrinėtini. Kadangi pareiškėjos
reikalavimai nežinybingi Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai,
komisija nustačiusi šias aplinkybes, bylą dėl minėtų reikalavimų turėjo
nutraukti kaip nežinybingą (Administracinių ginčų komisijų nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 4 d.
nutarimu Nr.533, 40.4 punktas)“.
(LVAT 2005 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A41827/2005, Administracinių teismų praktika, Nr. 8).
Administracinėje byloje Nr. AS15-184/2005 LVAT išaiškino, kad
administracinių ginčų komisijos nesprendžia ginčų dėl kitų išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijų sprendimų (byloje nagrinėtu atveju
– centrinio nekilnojamojo turto registratoriaus).
Pastebėtina, kad remiantis ABTĮ 29 straipsnio 1 dalimi, administracinių
ginčų komisijos, be kita ko, nesprendžia ginčų dėl mokesčių, kitų privalomų
mokėjimų ir rinkliavų. LVAT administracinėje byloje Nr. A442-840/2010,
vadovaudamasis minėta teisės norma, taip pat Administracinių ginčų
komisijų įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punkto10 ir 9 straipsnio 2 dalies 1
punkto nuostatomis, nurodė:
,,Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte ir
26 straipsnio 3 dalyje yra paminėta atskira administracinių bylų kategorija
- mokesčių bylos. Šios Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos
bei šio įstatymo 2 straipsnio 18 dalis taip pat sudaro pagrindą mokesčių
bylas išskirti į dvi rūšis: 1) mokestinius ginčus ir 2) kitas mokesčių bylas.
Mokestiniai ginčai yra nagrinėjami specialia Mokesčių administravimo
įstatymo IX skyriuje numatyta tvarka, o kitoms mokesčių byloms ši
speciali ginčų nagrinėjimo tvarka nėra taikoma.
Kadangi kitoms mokesčių byloms nagrinėti nėra nustatyta ir kitokia
speciali jų nagrinėjimo tvarka, todėl šios bylos turėtų būti nagrinėjamos
bendrąja administracinių ginčų nagrinėjimo tvarka, numatyta
Administracinių bylų teisenos įstatyme. Pagal šio įstatymo 22 straipsnio
10 Byloje teismas rėmėsi Administracinių ginčų komisijų įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punktu,
kuris galiojo iki 2010 m. liepos 1 d. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, neliko nuostatos,
nustatančios apskričių administracinių ginčų komisijų kompetenciją.
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4 dalį ir 26 straipsnio 1 dalį11, bendrąja tvarka administraciniai ginčai
yra arba tiesiogiai nagrinėjami administraciniame teisme, arba pareiškėjo
pasirinkimu ikiteismine tvarka administracinių ginčų komisijoje. Tačiau
kitos mokesčių bylos, net ir taikant joms bendrąją administracinių
ginčų nagrinėjimo tvarką, administracinių ginčų komisijoje negali būti
nagrinėjamos. Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnyje12
ir Administracinių ginčų komisijų įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1
punkte bei 9 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad administracinių
ginčų komisijos nesprendžia mokesčių bylų. Ši taisyklė reiškia, kad
administracinių ginčų komisijos negali spręsti visų mokesčių bylų, t. y. tiek
mokestinių ginčų, tiek kitų mokesčių bylų“.
Šioje byloje buvo pripažinta, kad Vilniaus apskrities administracinių
ginčų komisija neturėjo teisės nagrinėti skundo dėl vietos mokesčių
administratoriaus pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą, kuris buvo
surašytas atlikus pareiškėjo mokestinį tyrimą, todėl nagrinėtu atveju
pareiškėjo iškeltą bylą turėjo nutraukti kaip nežinybingą administracinių
ginčų komisijoms (LVAT 2010 m. birželio 7 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A442-840/2010).
Administracinėje byloje Nr. A438-587/2008 LVAT nustatė, kad iš
pareiškėjų skundo Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai matyti, jog
šiuo skundu pareiškėjos prašė įpareigoti Lietuvos Respublikos teisingumo
ministeriją veikti įstatymų nustatyta tvarka – išspręsti klausimą dėl
baudžiamojoje byloje padarytos 480 000,00 Lt turtinės žalos atlyginimo UAB
„Aukšta“ ir išspręsti klausimą dėl 512 400,00 Lt turtinės žalos atlyginimo UAB
„Aškinė“. Teisėjų kolegijos nuomone, toks pareiškėjų skundas, atsižvelgiant į
tai, kad pareiškėjo reikalavimas buvo kildinamas ne iš viešojo administravimo
teisinių santykių, bet iš teisinių santykių, susijusių su baudžiamosios bylos
tyrimu ir nagrinėjimu, šioje byloje ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir teismo
priimtų procesinių sprendimų vykdymu, negalėjo būti laikomas skundu
(prašymu) dėl individualių administracinių aktų ar veiksmų (neveikimo)
viešojo administravimo srityje, kurį pavesta nagrinėti Vyriausiosios
administracinių ginčų komisijos kompetencijai (ABTĮ 28 straipsnis).
Atsižvelgiant į tai, byloje konstatuota, jog Vyriausioji administracinių
11 Byloje nurodyta ABTĮ 26 straipsnio 1 dalies redakcija, galiojusi iki 2010 m. liepos 1 d. Pagal
šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, neliko nuostatos, susijusios su administracinių ginčų
nagrinėjimu apskrities administracinių ginčų komisijose.
12 ABTĮ 29 straipsnio redakcija, galiojusi iki 2010 m. liepos 1 d. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį
reguliavimą, neliko nuostatos, susijusios su apskričių administracinių ginčų komisijų nespręstinais
ginčais.

500

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo
ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas (I dalis)

ginčų komisija ginčijamu sprendimu pagrįstai atsisakė nagrinėti pareiškėjų
skundą (LVAT 2008 m. gegužės 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438587/2008).
LVAT praktika patvirtina, kad administracinių ginčų komisijos neturi
teisės savo sprendimais panaikinti joms skundžiamo administracinio
akto. Administracinėje byloje, kurioje buvo tikrinamas Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijų užsiimti
mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimo teisėtumas,
LVAT nurodė, kad Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų 40
punktas nustato, kokius sprendimus gali priimti administracinių ginčų
komisija, išnagrinėjusi skundą: pagal šių nuostatų 40.2 punktą, komisija gali
įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą
ar įvykdyti kitokį komisijos nurodymą, tačiau teisės panaikinti skundžiamą
aktą administracinių ginčų komisija neturi (LVAT 2008 m. gegužės 26 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-807/2008).
3.3. LVAT praktika dėl prašymų užtikrinti administracinių ginčų komisijų
sprendimų vykdymą
ABTĮ 18 straipsnyje įtvirtinta apygardos administracinio teismo
kompetencija, į kurią inter alia patenka nagrinėti bylas pagal prašymus
užtikrinti administracinių ginčų komisijų sprendimų vykdymą. Pagal
Administracinių ginčų komisijų įstatymo 16 straipsnį, jeigu viešojo
administravimo subjektas per nustatytą terminą neįvykdo administracinių
ginčų komisijos sprendimo, pareiškėjas turi teisę kreiptis į atitinkamą
administracinį teismą su prašymu užtikrinti sprendimo vykdymą.
Prašymui užtikrinti administracinių ginčų komisijų sprendimų
vykdymą nėra taikomas skundo pateikimo administraciniam teismui
terminas. Administracinėje byloje Nr. AS4-403/2005 nustatyta, kad pareiškėjas
Administracinių ginčų komisijų įstatymo 16 straipsnyje numatyta teise
prašyti teismo užtikrinti administracinių ginčų komisijų sprendimų
vykdymą pasinaudojo ir kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,
prašydamas įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją tinkamai
įvykdyti Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimą.
LVAT konstatavo, kad tvarka, kuria nagrinėjami prašymai dėl priimto
administracinių ginčų komisijos sprendimo vykdymo užtikrinimo, nustatyta
ABTĮ 91 straipsnyje, todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas
pareiškėjo skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu, nustatęs,
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kad praleistas minėto įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas skundo
padavimo terminas, atsisakė priimti nepagrįstai. ABTĮ penktojo skirsnio
33 straipsnio nuostatos reglamentuoja skundų padavimo terminus ginčo
administracinėse bylose. Nagrinėtu atveju buvo pareikštas reikalavimas
dėl administracinės ginčų komisijos priimto sprendimo vykdymo
užtikrinimo, todėl, spręsdamas jo priėmimo klausimą, teismas privalo
vadovautis jau minėtu Administracijų bylų teisenos įstatymo 91 straipsniu.
Iš administracinių ginčų komisijos priimto sprendimo vykdymo proceso
kilusiam reikalavimui taikydamas skundų ginčo administracinėse bylose
priėmimo taisykles teismas netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės
normas. Dėl išdėstytų motyvų LVAT pirmosios instancijos teismo nutartį
panaikino, perduodant pareiškėjo skundo priėmimo klausimą pirmosios
instancijos teismui spręsti iš naujo (LVAT 2005 m. spalio 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS4-403/2005).
Remiantis ABTĮ 91 straipsnio 1 dalimi, tais atvejais, kai pareiškėjas
kreipiasi į administracinį teismą su prašymu užtikrinti administracinių
ginčų komisijos priimto sprendimo vykdymą, teismas išreikalauja iš
atitinkamos komisijos medžiagą, kurios pagrindu buvo priimtas sprendimas,
ir rašytinio proceso tvarka patikrina jo teisėtumą. Jeigu teismas nustato,
kad administracinių ginčų komisijos sprendimas yra neteisėtas, tai priima
sprendimą panaikinti komisijos sprendimą ir pats išsprendžia bylą iš esmės
šio įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu teismas nustato, kad komisijos sprendimas
yra teisėtas, tai priima sprendimą įpareigoti viešojo administravimo subjektą
per teismo nustatytą laiką įvykdyti administracinių ginčų komisijos
sprendimą. Tokio teismo sprendimo vykdymui užtikrinti taikomos ABTĮ 97
straipsnio nuostatos, reglamentuojančios teismo sprendimo vykdymą (ABTĮ
91 str. 2 d.).
Aiškindamas ABTĮ 91 straipsnio 1 dalyje numatytą teisės normą, LVAT
yra nurodęs, kad joje įtvirtinta nuostata dėl administracinių ginčų komisijos
sprendimo teisėtumo patikrinimo skirta situacijai, kai komisijos išnagrinėtas
ginčas (kartu ir komisijos priimtas sprendimas, kurio vykdymą prašoma
užtikrinti) nebuvo teisminio nagrinėjimo dalykas. Administracinėje byloje
Nr. A143-728/2008, kurioje pareiškėjas prašymu kreipėsi į Vilniaus apygardos
administracinį teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą įvykdyti Vilniaus
apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimą, LVAT konstatavo:
,,Tačiau šioje byloje nagrinėjama situacija yra kitokia, nes nurodytas
Komisijos sprendimas buvo apskųstas administraciniam teismui, kuris
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2006 m. spalio 30 d. sprendimu šį Komisijos sprendimą paliko galioti, t.
y. šiuo atveju Komisijos sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas teismo buvo
patikrinti ABTĮ nustatyta tvarka. ABTĮ 91 straipsnio 1 dalies taikymo
požiūriu tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas neprivalėjo tikrinti
Komisijos priimto sprendimo teisėtumo, t. y. neprivalėjo aiškintis dėl
tarp bylos šalių kilusio ginčo esmės ir tokiu būdu kvestionuoti minėtą
(įsiteisėjusį) teismo 2006 m. spalio 30 d. sprendimą, o šio sprendimo
pagrindu turėjo tiesiogiai taikyti ABTĮ 91 straipsnio 2 dalį ir tik nustatyti
laiką, per kurį minėtas Komisijos sprendimas (atskleidžiant jo turinį) turi
būti įvykdytas. Taigi konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas iš
esmės teisingai pritaikė ABTĮ 91 straipsnį.
Kolegija taip pat pažymi, kad ABTĮ 91 straipsnis yra speciali teisės norma,
skirta ne administracinės bylos nagrinėjimui iš esmės, o tam, kad būtų
patikrintas tokio bylos nagrinėjimo būtinumas. Byla galėtų būti teismo
nagrinėjama (pradėta nagrinėti) iš esmės tik tuo atveju, kai teismas
(patikrinęs iš administracinių ginčų komisijos gautą medžiagą) nustatytų,
kad komisijos priimtas sprendimas yra neteisėtas. Pažymėtina, kad tokiu
atveju teismas turėtų pradėti žodinį bylos nagrinėjimą ir išnagrinėti bylą
ABTĮ nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai administracinių ginčų komisijos
sprendimas (kurio vykdymą prašoma užtikrinti) teismo pripažintinas
teisėtu, bylos nagrinėjimas iš esmės nėra pradedamas. O tai reiškia, kad
taikydamas ABTĮ 91 straipsnio 2 dalį, teismas neturi pagrindo vadovautis
ir taikyti skirtas bylos nagrinėjimui iš esmės ABTĮ normas, tarp jų ir ABTĮ
98 straipsnio nuostatas dėl bylos sustabdymo. Atsižvelgiant į tai, apelianto
argumentai apie būtinumą taikyti ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktą
kolegijos pripažintini nepagrįstais“.
(LVAT 2008 m. balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143-728/2008, taip pat žr. LVAT 2007 m. vasario 9 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A6-137/2007).
Administracinėje byloje Nr. A143-1294/2008 administracinių ginčų
komisijos sprendimas, kurio vykdymą buvo prašoma užtikrinti, teismui
nebuvo apskųstas. Dėl to LVAT konstatavo, kad pirmosios instancijos
teismas, nesutikdamas su administracinių ginčų komisijos sprendimu, ABTĮ
91 straipsnio 1 dalies taikymo požiūriu turėjo pagrindą išspręsti tarp šalių
kilusį ginčą (administracinę bylą) iš esmės (LVAT 2008 m. liepos 8 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A143-1294/2008).
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4. Ginčų dėl socialinės ir sveikatos apsaugos teisinių santykių
nagrinėjimo ypatumai
4.1. Ginčų dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbingumo lygio vertinimo
akto nagrinėjimo tvarka
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje
nustatyta, kad teisę gauti valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo
pensiją turi asmenys, kuriems, be kita ko, Neįgaliųjų socialinės integracijos
įstatymo nustatyta tvarka nustatytas darbingumo lygis ir kurie pripažinti
nedarbingais arba iš dalies darbingais. Asmens darbingumo lygį, jo priežastį,
atsiradimo laiką, terminą ir asmens netekto darbingumo procentus nustato
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 29 str.
1 d.). Pagal minėtą įstatymą valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę ginčyti šios tarnybos sprendimus dėl
darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ir termino.
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (2010 m. balandžio 29
d. įstatymo Nr. XI-791 redakcija) 23 straipsnyje numatyta, kad ginčus
tarp asmens, pensiją ar išmoką mokančios institucijos ir Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnybos nagrinėja ir sprendžia Ginčų komisija prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Minėtame įstatyme numatyta,
kad Ginčų komisija yra privalomo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo
tvarka institucija.
Administracinėje byloje Nr. AS10-384/2007 pareiškėja kreipėsi su skundu
į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti Neįgalumo
ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos sprendimą ,,Dėl V. B. darbingumo lygio bei darbingumo lygio
dėl profesinės lygos“, taip pat prašė atnaujinti terminą skundui paduoti. LVAT
konstatavo, kad ginčams dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos
priimtų sprendimų įstatymas nustato privalomą ikiteisminę nagrinėjimo
tvarką. Teismas gali nagrinėti tokį ginčą tik tada, kai jis jau yra išnagrinėtas
Ginčų komisijoje. Tuo tarpu nagrinėtu atveju Ginčų komisija atsisakė
nagrinėti pareiškėjos prašymą dėl termino skundui paduoti atnaujinimo
ir priimti pareiškėjos skundą dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybos. Pareiškėja turėjo teisę skųsti šį Ginčų komisijos atsisakymą
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administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka, tačiau jo neskundė.
Atsižvelgiant į tai, kad ginčas nebuvo įstatymo nustatyta tvarka išnagrinėtas
Ginčų komisijoje, byloje konstatuota, jog pirmosios instancijos teismas,
nors kitu pagrindu ir kitokiais motyvais, iš esmės priėmė teisingą procesinį
sprendimą – atsisakyti priimti pareiškėjos skundo dalį dėl Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnybos sprendimo panaikinimo (ABTĮ 37 str. 2 d.
3 p.) (LVAT 2007 m. rugsėjo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10384/2007, taip pat žr. LVAT 2008 m. liepos 25 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS502-405/2008).
4.2. Ginčų dėl pensijų socialinio draudimo draudžiamųjų bei joms
prilyginamų pajamų nagrinėjimo tvarka
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 8 dalyje
numatyta, kad ginčus dėl pensijų socialinio draudimo stažo, draudžiamųjų
ir joms prilyginamų pajamų nagrinėja teismas. LVAT, nagrinėdamas ginčus
dėl draudžiamųjų bei joms prilyginamų pajamų pagal Valstybinio socialinio
draudimo įstatymą, yra nurodęs, kad tokie ginčai nagrinėjami tiesiogiai teisme:
,,Kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas teisingai
nustatė, jog pareiškėja praleido terminą kreiptis į teismą ir pagrįstai
atsisakė priimti skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodytu
pagrindu. Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama pakeisti Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus duomenų bazėje
esantį įrašą apie draudimo laikotarpį bei mėnesiais paskirstyti 6 000 Lt
piniginės kompensacijos pajamas, gautas pagal <...> Klaipėdos miesto
apylinkės teismo nutartimi patvirtintą taikos sutartį. Ginčas yra kilęs dėl
draudžiamųjų bei joms prilyginamų pajamų, o pagal Valstybinio socialinio
draudimo įstatymo 37 straipsnio 8 dalį13 tokie ginčai nagrinėjami
teisme. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada,
jog duomenys apie minėtas draudžiamąsias pajamas pareiškėjai buvo
nurodyti jai pateiktoje Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Klaipėdos skyriaus <...> pažymoje <...> ir kreipdamasi į teismą <...> ji
praleido terminą skundui paduoti“.
(LVAT 2007 m. sausio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS717/2007).
13 Pažymėtina, kad byloje vadovautasi Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 8 dalies
redakcija, galiojusia iki 2008 m. sausio 1 d., tačiau šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas iš
esmės nėra pakitęs.
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Tai, kad skundas dėl draudžiamųjų pajamų gali būti paduodamas
tiesiogiai teismui pritariama ir LVAT 2008 m. sausio 3 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. AS261-16/2008.
4.3. Ginčų dėl profesinės ligos tyrimo nagrinėjimo tvarka
Profesinių ligų tyrimo tvarkos bendrosios nuostatos įtvirtintos
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (2010 m. gegužės 11 d. įstatymo
Nr. XI-802 redakcija) VII skyriuje ,,Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės
ligos“ (42-45 straipsniai). Pagal šio įstatymo 44 straipsnio 9 dalį, ar įmonėje
dirbantis arba dirbęs darbuotojas serga profesine liga, nustato gydytojas,
turintis licenciją šiai veiklai, vadovaudamasis Profesinių ligų tyrimo ir
apskaitos nuostatais ir Vyriausybės patvirtintu profesinių ligų sąrašu. To
paties straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad profesinės ligos priežastis tiria ir jos
pripažinimą profesine liga patvirtina profesinės ligos tyrimo komisija.
Administracinėje byloje Nr. A146-1953/2008 buvo ginčijamas profesinės
ligos tyrimo komisijos profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo aktas,
taip pat Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos sprendimas,
patvirtinantis šio akto teisėtumą. Sistemiškai aiškinant Darbuotojų saugos ir
sveikatos įstatymo 42-45 straipsnio nuostatas, taip pat poįstatyminius teisės
aktus (Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatus, Profesinių ligų priežasčių
tyrimo reglamentą), nurodyta, kad profesinės ligos priežasčių tyrimo ir
profesinės ligos nustatymo bei patvirtinimo procedūra turi vykti nuosekliai
laikantis šiose teisės normose aprašytos tvarkos. Minėtą procedūrą galima
suskirstyti į etapus: 1) profesinės ligos priežasčių tyrimą; 2) profesinės ligos
nustatymą; 3) nustatytos profesinės ligos patvirtinimą.
LVAT pažymėjo, kad profesinės ligos priežasčių tyrimo etape profesinės
ligos tyrimo komisija Tyrimo ir apskaitos nuostatuose nustatyta tvarka ištiria
įtariamos profesinės ligos priežastis, Reglamente nustatyta tvarka užpildo ir
pasirašo profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto I-ąją dalį („Profesinės
ligos priežasčių tyrimas“), su šia akto dalimi supažindina darbuotoją (jo
atstovą) ir įmonės vadovą pasirašytinai. Vadovaudamasis Darbuotojų
saugos ir sveikatos įstatymo 44 straipsnio 12 dalimi, pagal kurią profesinės
ligos tyrimo komisijos, tyrusios profesinę ligą, sprendimus bei išvadas dėl
profesinės ligos priežasčių ir dėl tyrimo tvarkos tyrime dalyvavę darbdavio
atstovas ir darbuotojų atstovas (atstovai) saugai ir sveikatai gali apskųsti
teismui arba, vadovaudamiesi Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatais,
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vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui ar teismui, LVAT konstatavo,
jog pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne teismo tvarka prieš kreipiantis į administracinį teismą dėl
profesinės ligos priežasčių ir dėl tyrimo tvarkos nėra privaloma.
Aiškindamas ginčų, kylančių antrajame profesinės ligos tyrimo ir
patvirtinimo etape (profesinės ligos nustatymas), nagrinėjimo tvarką, LVAT
išaiškino, kad profesinės ligos nustatymo etapas yra medicininė profesinės ligos
priežasčių tyrimo ir profesinės ligos nustatymo bei patvirtinimo procedūros
dalis, kurioje specialiųjų medicinos žinių turintis specialistas – darbo
medicinos gydytojas, susipažinęs su įtariamo susirgus profesine liga asmens
ligos istorija, ištyręs asmenį, taip pat remdamasis profesinės ligos tyrimo
komisijos pateikta profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto I-ąją dalimi
(„Profesinės ligos priežasčių tyrimas“), nustato profesinės ligos diagnozę arba
jos nenustato. Darbo medicinos gydytojas, nustatęs profesinės ligos diagnozę,
arba jos ne nustatęs, užpildo profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto IIąją dalį („Profesinės ligos patvirtinimas“), ją pasirašo ir išsiunčia profesinės
ligos tyrimo komisijos pirmininkui. LVAT, remdamasis Darbuotojų saugos ir
sveikatos įstatymo 44 straipsnio 13 dalimi, pagal kurią ginčus, susijusius su
profesinės ligos diagnozės nustatymu, sprendžia Centrinė darbo medicinos
ekspertų komisija, konstatavo, jog ginčams dėl profesinės ligos nustatymo
(nenustatymo) yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.
Aptardamas profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo procedūros
baigiamąjį etapą, LVAT nurodė, kad profesinės ligos priežasčių tyrimo ir
profesinės ligos nustatymo bei patvirtinimo procedūrą užbaigia profesinės ligos
tyrimo komisija pasirašydama visą profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo aktą.
Profesinės ligos tyrimo komisijos surašytas profesinės ligos patvirtinimo aktas
pateikiamas pasirašyti darbdavio atstovui ir darbuotojų atstovui (atstovams)
saugai ir sveikatai. Taigi aptartoje stadijoje profesinės ligos tyrimo komisijos
pasirašytas profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo aktas yra vientisas profesinės
ligos priežasčių tyrimo ir profesinės ligos nustatymo bei patvirtinimo
procedūros baigiamasis dokumentas. LVAT konstatavo, kad nors profesinės
ligos tyrimo ir patvirtinimo akto I-oji („Profesinės ligos priežasčių tyrimas“) ir
II-ji („Profesinės ligos patvirtinimas“) dalys pildomos atskirai, tačiau užbaigtas
profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo aktas yra vientisas dokumentas, kuriuo
pirmiau minėtais teisės aktais numatyta tvarka nustatoma, kad dirbantis arba
dirbęs darbuotojas serga profesine liga. Taigi ginčai dėl užbaigto profesinės
ligos tyrimo komisijos akto turėtų vykti laikantis privalomos išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne teismo tvarkos, skundą paduodant Centrinei darbo medicinos
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ekspertų komisijai. Prieidamas prie tokios išvados, LVAT, be kita ko, vadovavosi
aplinkybe, kad skundą Centrinei darbo medicinos ekspertų komisijai
suinteresuotas asmuo gali paduoti profesinės ligos tyrimo komisijai visiškai
užbaigus profesinės ligos priežasčių tyrimo ir profesinės ligos nustatymo bei
patvirtinimo procedūrą (nustatyta tvarka atlikus veiksmus dėl akto I-osios ir
II-osios dalyse nurodytų aplinkybių nustatymo, po to komisijai pasirašius visą
profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo aktą).
Aptariamoje administracinėje byloje LVAT, nustatęs, kad pareiškėjas
ginčą kėlė iš esmės dėl jau užbaigto profesinės ligos tyrimo komisijos
akto, dėl profesinės ligos nustatymo rezultatų (profesinės ligos tyrimo
ir patvirtinimo akto II-ąją dalies) yra pateikęs skundą Centrinei darbo
medicinos ekspertų komisijai privalomąja išankstinio ginčų nagrinėjimo ne
teismo tvarka, o ši minėta institucija iki pareiškėjo skundo pateikimo teismui
nebuvo priėmusi jokio sprendimo, laikė, kad skundas teismui paduotas
tinkamai nepasinaudojus šios kategorijos byloms nustatyta išankstinio bylos
nagrinėjimo ne per teismą tvarka ir dar galima pasinaudoti ta tvarka, t. y.
Centrinei darbo medicinos ekspertų komisijai priėmus atitinkamą sprendimą
ir pareiškėjui su juo nesutinkant, šis sprendimas gali būti apskųstas
administraciniam teismui (ABTĮ 25, 32 str., Darbuotojų saugos ir sveikatos
įstatymo 44 str. 13 d.). Dėl nurodytų priežasčių vadovaudamasis ABTĮ 140
straipsnio 1 dalies 5 punktu, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį,
kuria pareiškėjo skundas dėl profesinės ligos tyrimo komisijos profesinės
ligos tyrimo ir patvirtinimo akto dalies panaikinimo atmestas, LVAT
panaikino ir šioje dalyje pareiškėjo skundą paliko nenagrinėtą.
Atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjas taip pat ginčijo Lietuvos Respublikos
valstybinės darbo inspekcijos sprendimą, kuris buvo priimtas neprivaloma
ikiteismine tvarka išnagrinėjus pareiškėjo skundą dėl profesinės ligos
priežasčių ir dėl tyrimo tvarkos profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto
I-osios dalies), šią skundo dalį nagrinėjo ir pirmosios instancijos teismo
sprendimą joje paliko nepakeistą (LVAT 2008 m. lapkričio 26 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A146-1953/2008).
4.4. Ginčų, kylančių ligos pašalpų skyrimo srityje, nagrinėjimo tvarka
Remiantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (2010
m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-981 redakcija) 25 straipsniu, ginčai dėl šio
įstatymo taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
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Kaip matyti iš administracinės bylos Nr. AS438-683/2009, ginčams
dėl apskaičiuotos ligos pašalpos dydžio privalomai taikoma išankstinio
nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Šioje byloje pareiškėjas kreipėsi į teismą
su skundu ir prašė panaikinti atsakovo Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Panevėžio skyriaus sprendimą dėl jam apskaičiuotos ligos
pašalpos dydžio bei įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą dėl ligos
pašalpos skyrimo, atsižvelgiant į pareiškėjo gautas pajamas Panevėžio
apskrities vyriausiajame policijos komisariate 2008 metų IV ketvirtį. Teismas,
nagrinėtos bylos atveju konstatuodamas, kad Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdyba yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka
institucija, rėmėsi Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio
1 dalimi, pagal kurią suinteresuoti asmenys turi teisę apskųsti Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio
socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio
draudimo fondo administravimu, sprendimus ir veiksmus (neveikimą)
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Fondo valdyba yra
privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija (LVAT
2009 m. lapkričio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-683/2009).
Atsižvelgiant į paminėtas nuostatas, ikiteisminė nagrinėjimo tvarka
privaloma ir ginčams dėl atsisakymo skirti ligos pašalpą (LVAT 2010 m. kovo
19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-152/2010), dėl ligos pašalpos
permokos grąžinimo (LVAT 2010 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS143-237/2010).
4.5. Teritorinių ligonių kasų direktorių priimtų sprendimų apskundimo
tvarka
Sveikatos draudimo įstatymo (2010 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XI-960)
40 straipsnyje numatyta, kad draudžiamųjų ir teritorinių ligonių kasų ginčus dėl
privalomojo sveikatos draudimo vykdymo nagrinėja teritorinės ligonių kasos
taikinimo komisija. Teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijos sprendimą
draudžiamasis įstatymų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui. To paties
įstatymo 41 straipsnis įtvirtina, kad draudžiamųjų ir sveikatos priežiūros įstaigų
ginčus dėl privalomojo sveikatos draudimo garantuojamų paslaugų sprendžia
teritorinės ligonių kasos. Teritorinės ligonių kasos sprendimą draudžiamasis ar
sveikatos priežiūros įstaiga įstatymų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.
Administracinėje byloje Nr. A261-339/2008 pareiškėjas kreipėsi į teismą,
prašydamas pripažinti Vilniaus teritorinės ligonių kasos sprendimą atsisakyti
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sudaryti su pareiškėju sutartį dėl antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros
veiklos, ortopedo-traumatologo konsultacijų teikimo 2006 metais, neteisėtu,
jį panaikinti ir įpareigoti atsakovą sudaryti tokią sutartį su pareiškėju ne
vėliau kaip per 14 dienų po teismo sprendimo įsiteisėjimo. LVAT išplėstinė
teisėjų kolegija šioje byloje pažymėjo, kad galiojančiuose teisės aktuose
nėra nustatyta privaloma ikiteisminė ginčų dėl tokių teritorinių ligonių
kasų direktorių priimamų sprendimų nagrinėjimo tvarka, todėl atmestinas
prašymas nutraukti nagrinėjamą bylą Administracinių bylų teisenos įstatymo
101 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu (LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos
2008 m. gegužės 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-339/2008,
Administracinė jurisprudencija, Nr. 15).
4.6. Sveikatos apsaugos ministerijos komisijos sprendimo apskundimo
tvarka
LVAT nagrinėtoje administracinėje byloje nustatyta, kad pareiškėja
kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo – Lietuvos
Respublikos, atstovaujamos Sveikatos apsaugos ministerijos, – žalos, susijusios
su PET tyrimo atlikimu, sumą, t. y. 4 265 Lt; panaikinti Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos komisijos sprendimams dėl pacientų
konsultacijų, ištyrimo, gydymo Europos Sąjungos ir kitose šalyse priimti
sprendimus nenukreipti pareiškėjos išsitirti PET Lenkijos centre. LVAT
konstatavo, kad nagrinėtu atveju ginčams dėl Sveikatos apsaugos ministerijos
komisijos sprendimų nėra privaloma išankstinė ikiteisminė tvarka:
„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Komisijos sprendimams dėl pacientų konsultacijų, ištyrimo, gydymo
Europos Sąjungos ir kitose šalyse priimti nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. rugsėjo 6 d. įsakymu
Nr. 479, 8 punkto nuostatomis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos Komisijos sprendimai gali būti skundžiami Sveikatos apsaugos
ministrui per vieną mėnesį nuo jų priėmimo.
Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas konstatavo,
jog pareiškėja, teismui ginčydama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos Komisijos sprendimus nenukreipti jos išsitirti PET Lenkijos
centre, tinkamai nepasinaudojo išankstine ikiteismine ginčų dėl nurodytos
Komisijos sprendimų nagrinėjimo tvarka.
Teisėjų kolegija pažymi, kad ši pirmosios instancijos teismo išvada yra
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nepagrįsta.
Visų pirma, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Komisijos sprendimams dėl pacientų konsultacijų, ištyrimo, gydymo
Europos Sąjungos ir kitose šalyse priimti nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. rugsėjo 6 d. įsakymu
Nr. 479, 8 punktas numato ne imperatyvią asmens pareigą kiekvieną jo
atžvilgiu priimtą Sveikatos apsaugos ministerijos Komisijos sprendimą
ginčyti naudojantis ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, tačiau tik
įtvirtina alternatyvią galimybę pasinaudoti tokia tvarka (t. y. asmeniui
pageidaujant, Sveikatos apsaugos ministerijos Komisijos sprendimai
gali būti skundžiami ne tik tiesiogiai teismui, bet ir Sveikatos apsaugos
ministrui).
Antra, <...> Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2001 m.
rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 479, kurio nuostatomis vadovavosi pirmosios
instancijos teismas, konstatuodamas, kad pareiškėja nepasinaudojo
privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, yra poįstatyminis teisės
aktas. Todėl jo nuostatos negali būti aiškinamos, kaip nustatančios
imperatyvią pareigą pareiškėjai prieš kreipiantis į teismą privalomai
naudotis būtent jame numatyta išankstine ginčo nagrinėjimo tvarka.
Dėl šių priežasčių konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismo išvada,
kad pareiškėja prieš kreipdamasi į teismą nepasinaudojo nustatyta bylos
išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarka (ABTĮ 37 str. 2 d. 3 p.), yra
nepagrįsta. Todėl pareiškėjos atskirasis skundas tenkinamas iš dalies, o
Vilniaus apygardos administracinio teismo <...> nutartis panaikinama,
perduodant šiam teismui iš naujo nagrinėti pareiškėjos skundo priėmimo
klausimą (ABTĮ 151 str.4 p.)“.
(LVAT 2007 m. spalio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS8486/2007).
4.7. Vilniaus visuomenės sveikatos centro sprendimo tvirtinti
planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitą
ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos sprendimo apskundimo tvarka
Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (2010 m. balandžio
29 įstatymo Nr. XI-792 redakcija) 41 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad
Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos ir jai pavaldžių
teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų tarnautojų veiksmai gali
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būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Minėta nuostata Visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme įsigaliojo nuo
2008 m. sausio 1 d.
Administracinėje byloje Nr. AS17-439/2007 pareiškėjai kreipėsi į teismą
prašydami panaikinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro Planuojamos
ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo sprendimą
ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos sprendimą. Teisėjų kolegija, įvertinusi Visuomenės sveikatos
priežiūros įstatymo, Sveikatos sistemos įstatymo, Sveikatos apsaugos ministro
2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-142 patvirtintų Valstybinės visuomenės
sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų,
Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586
patvirtintų Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių ir kitų
teisės aktų nuostatas, padarė išvadą, kad teisės aktai nenumato, jog Valstybinė
visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
yra įgaliota nagrinėti ginčus ne teismo tvarka. Taigi pareiškėjai, nesutikdami su
skundžiamu Vilniaus visuomenės sveikatos centro sprendimu, įstatymo (ABTĮ
33 straipsnio 1 dalis) nustatytu terminu turėjo kreiptis į teismą (LVAT 2007 m.
spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS17-439/2007).
4.8. Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos
ekspertizės komisijos išvadų apskundimo tvarka
Įstatymai Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės
medicinos ekspertizės komisijos išvadoms apskųsti nenumato nei privalomos,
nei neprivalomos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos.
Viešojo administravimo įstatymo trečiajame skirsnyje reglamentuojama
administracinė procedūra yra viešojo administravimo subjekto vykdoma
viešojo administravimo procedūra ir ji įstatyme nėra įvardijama kaip
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka procedūra. Todėl minėtos
administracinės procedūros inicijavimas (nagrinėtu atveju pareiškėja dėl
minėtų išvadų kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją, kuri jos skundą persiuntė
nagrinėti Sveikatos priežiūros tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos)
negali būti laikomas kreipimusi į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo
tvarka instituciją ir atitinkamo skundo nagrinėjimas negali būti laikomas
skundo nagrinėjimu įstatymo numatyta privaloma ar neprivaloma išankstine
ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka (LVAT 2009 m. spalio 16 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS442-609/2009).
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5. Ginčų dėl valstybinių pensijų, skiriamų pagal Pareigūnų
ir karių valstybinių pensijų įstatymą, nagrinėjimo tvarka
Valstybinių pensijų įstatymo (2010 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XI955 redakcija) 1 straipsnyje numatyta, kad viena iš Lietuvos Respublikoje
nustatytų valstybinių pensijų rūšių yra pareigūnų ir karių valstybinės
pensijos. Šių pensijų skyrimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos pareigūnų
ir karių valstybinių pensijų įstatymas (2009 m. gruodžio 8 d. įstatymo
Nr. XI-534 redakcija (toliau – ir Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų
įstatymas). Pažymėtina, kad iki 2007 m. sausio 19 d. šis įstatymas vadinosi
Vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto
apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei
valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymu (įstatymo
pavadinimas pakeistas 2007 m. sausio 18 d. įstatymu Nr. X-1027).
Pagal Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 12 straipsnio 1
dalį, pareigūnams ir kariams bei jų šeimos nariams pensijas skiria ir moka
Vidaus reikalų ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės saugumo
departamentas, Krašto apsaugos ministerija, Generalinė prokuratūra,
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar
Kalėjimų departamentas pagal tai, kurioje iš šių institucijų pensijos gavėjas
tarnavo paskiausiai.
Ginčai, kylantys dėl šių pensijų skyrimo ir kitų klausimų, nagrinėjami
minėto įstatymo 12 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka: jeigu pareiškėjas
nesutinka su institucijos, kuri pagal įstatymą yra įgaliota skirti pareigūnų
ir karių valstybines pensijas, sprendimu, jis turi teisę šį sprendimą apskųsti
tos institucijos vadovui, o jei nesutinkama ir su vadovo sprendimu, ginčas
sprendžiamas teisme.
LVAT, nagrinėdamas bylas, kylančias dėl pareigūnų ir karių valstybinių
pensijų, laikosi pozicijos, kad tokio pobūdžio ginčams įstatymas yra numatęs
privalomą išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarką:
„Teisėjų kolegija pažymi, jog sistemiškai aiškinant minėto įstatymo 12
straipsnio 6 dalyje suformuluotą teisės normą, darytina išvada, kad ji
įtvirtina privalomą ikiteisminę ginčų dėl valstybinės pensijos skyrimo
nagrinėjimo tvarką. Komentuojamoje teisės normoje nurodoma, jog „jei
pareiškėjas nesutinka su šio straipsnio 1 dalyje nurodytos institucijos
sprendimu, jis turi teisę šį sprendimą apskųsti tos institucijos vadovui“.
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Tačiau iš tolesnės šios normos formuluotės matyti, jog ji apibrėžia ne tik
pareiškėjo dispozityvią teisę kreiptis į atitinkamos institucijos vadovą
nesutinkant dėl valstybinės pensijos skyrimo, bet ir imperatyviai nustato
sąlygą kreiptis į teismą dėl valstybinės pensijos skyrimo „jei nesutinkama
ir su vadovo sprendimu, ginčas sprendžiamas teisme“. Taigi Vidaus
reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos,
prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės
įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 12 straipsnio 6
dalis imperatyviai numato, jog ginčas dėl valstybinės pensijos skyrimo gali
būti sprendžiamas tik tada, kai pareiškėjas jau yra pasinaudojęs savo teise
kreiptis į atitinkamos už pensijos skyrimą atsakingos valstybės institucijos
vadovą <...>“.
(LVAT 2006 m. gruodžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS8–
655/2006).
Administracinėje byloje Nr. A756-246/2008 LVAT taip pat pritarė
Vilniaus apygardos administracinio teismo išvadai, kad pareiškėjo
reikalavimas įpareigoti Vidaus reikalų ministeriją perskaičiuoti pareiškėjui
priklausančią pensiją paliktinas nenagrinėtu, kadangi jis nesilaikė išankstinio
bylos (ginčo) nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, ir ta tvarka dar galima
pasinaudoti (LVAT 2008 m. vasario 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A756-246/2008).
6. Ginčų dėl atitinkamų registrų veiklos nagrinėjimo ypatumai
6.1. Išankstinio ginčų dėl Nekilnojamojo turto registro ir kadastro veiklos
nagrinėjimo ne per teismą tvarka
Nekilnojamojo turto registro įstatymo (2007 m. birželio 28 d. įstatymo
Nr. XI-1239 redakcija) 2 straipsnyje, reglamentuojančiame nekilnojamojo
turto registro paskirtį, numatyta, kad nekilnojamojo turto registras steigiamas
nekilnojamiesiems daiktams, nuosavybės bei kitoms daiktinėms teisėms į
šiuos daiktus, šių teisių suvaržymams, įstatymų nustatytiems juridiniams
faktams registruoti, oficialiai informacijai apie registre sukauptus duomenis
teikti. To paties įstatymo 4 straipsnis įtvirtina, kad visi nekilnojamojo turto
registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol
jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo struktūrą sudaro centrinis
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padalinys – Centrinis registratorius ir teritoriniai padaliniai – teritoriniai
registratoriai (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 6 str.). Remiantis minėto
įstatymo 7 straipsniu, Centrinio registratoriaus funkcijos yra administruoti
nekilnojamojo turto registrą, projektuoti, diegti ir naudoti nekilnojamojo
turto registro informacinę sistemą, vadovauti teritoriniams registratoriams,
kontroliuoti jų veiklą bei atlikti kitas šiame įstatyme bei Nekilnojamojo turto
registro nuostatuose numatytas funkcijas. Teritoriniai registratoriai tvarko
nekilnojamojo turto registrą, įregistruoja nekilnojamuosius daiktus, daiktines
teises į juos, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus (Nekilnojamojo turto
registro įstatymo 8 str.).
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnyje įtvirtinta, kad
teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Centriniam
registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Centrinio
registratoriaus priimtas sprendimas dėl teritorinio registratoriaus veiksmų
teisėtumo skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka. Centriniam registratoriui
paduotus skundus dėl teritorinių registratorių priimtų sprendimų nagrinėja
bei sprendimus priima Centrinio registratoriaus sudaryta komisija
(Nekilnojamojo turto registro įstatymo 32 str. 2 d.).
Taikant ir aiškinant minėtas teisės normas, LVAT praktikoje paprastai
laikomasi pozicijos, kad skundžiant teritorinio registratoriaus veiksmus (t.
y. keliant ginčą dėl teisės viešojo administravimo srityje), ginčo objektas yra
pirminis teritorinio registratoriaus sprendimas, kuriuo yra įregistruojami,
pakeičiami arba išregistruojami tam tikri registro duomenys. Todėl
laikantis įstatyme nustatytos privalomos ikiteisminės ginčų dėl teritorinio
registratoriaus veiksmų apskundimo tvarkos, turi būti ginčijamas būtent
prieš tai minėtas teritorinio registratoriaus sprendimas, su skundu kreipiantis
iškart į centrinį nekilnojamojo turto registro tvarkytoją.
LVAT administracinėje byloje Nr. A442-651/2010 pažymėjo, kad
teritorinis nekilnojamojo turto registro tvarkytojas nėra kompetentingas
nagrinėti asmenų skundus dėl teritorinio registratoriaus sprendimo, kuriuo
buvo įregistruoti nekilnojamojo turto objektai ir daiktinės teisės į juos
registro centriniame duomenų banke. Minėtoje byloje pareiškėjos valstybės
įmonės Registrų centro Kauno filialui pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti
nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenis, žyminčius,
jog Kauno technologijos universiteto vardu yra teisiškai įregistruota ir
inventorizuota: šaligatvis b4, aikštelė, tvora t4, t. y. prašė panaikinti minimų
statinių teisinę registraciją Kauno technologijos universiteto vardu bei šių
statinių kadastro duomenis namų valdos techninės apskaitos byloje. Iš jų
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skundo turinio buvo matyti, kad pareiškėjos ginčijo teritorinio registratoriaus
sprendimą, kuriuo buvo įregistruoti minėti nekilnojamojo turto objektai ir
daiktinės teisės į juos registro centriniame duomenų banke. LVAT nurodė,
kad pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnį, teritorinio
registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Centriniam registratoriui
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, o Centrinio registratoriaus
priimtas sprendimas skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka. Atsižvelgęs į šias nuostatas, LVAT konstatavo, kad teritorinis
registratorius nebuvo kompetentingas nagrinėti minėto pareiškėjų skundo
ir dėl jo priimti sprendimą. Centrinis registratorius, nagrinėdamas ginčą
bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarka, neatsižvelgė į minėtas
aplinkybes, t. y. į tai, kad skundžiamas teritorinio registratoriaus sprendimas
buvo priimtas nekompetentingo administravimo subjekto, ir nepagrįstai
minėtą teritorinio registratoriaus sprendimą paliko nepakeistą. Byloje
pažymėta, jog toks procedūrinis pažeidimas yra esminis, nes dėl jo iš esmės
neteisingai buvo sprendžiamas pareiškėjų skunde suformuluotas reikalavimas.
Dėl nurodytų priežasčių ginčytas Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo
komisijos sprendimas panaikintas, pirmosios instancijos teismo sprendimas
pakeistas (LVAT 2010 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A442-651/2010).
Iš esmės tokiai pozicijai pritarta ir administracinėje byloje Nr. A442583/2010. Šioje byloje pareiškėja skundu kreipėsi į Kauno apygardos
administracinį teismą ir prašė panaikinti valstybės įmonės Registrų centro
Alytaus filialo 2008 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą ir valstybės įmonės
Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008
m. spalio 1 d. sprendimą bei priimti naują sprendimą, kuriuo jos skundą
patenkinti. Pareiškėja nurodė, kad ginčijamais sprendimais buvo atsisakyta
tenkinti jos skundą dėl E. D. K. nuosavybės teisių į statinius įregistravimo.
Nuosavybės teisės į statinius buvo įregistruotos asmeniui, neesančiam turto
savininku ir neturinčiam jokių nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų,
todėl ginčijami sprendimai naikintini. Byloje nustatyta, kad valstybės įmonės
Registrų centro Alytaus filialas 2008 m. birželio 2 d. priėmė sprendimą
įregistruoti E. D. K. nuosavybės teises į pastatus. Šis sprendimas buvo
įformintas įrašu nekilnojamojo turto registre.
LVAT nurodė, kad pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30
ir 31 straipsnius, tokį teritorinio registratoriaus sprendimą suinteresuoti
asmenys turi teisę apskųsti Centriniam registratoriui. Pareiškėja nagrinėtu
atveju 2008 m. liepos 22 d. surašytu skundu Nekilnojamojo turto registro
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įstatymo 30 straipsnyje numatyta tvarka Centriniam registratoriui būtent
ir apskundė minėtą valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo
2008 m. birželio 2 d. sprendimą (padarytą įrašą apie E. D. K. nuosavybės
teises). Gavęs šį pareiškėjos skundą, Centrinis registratorius (Centrinio
registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija), nustatęs, jog nėra procesinių
kliūčių nagrinėti pareiškėjos skundą, pareiškėjos skundą dėl minėto valstybės
įmonės Registrų centro Alytaus filialo 2008 m. birželio 2 d. sprendimo
privalėjo Nekilnojamojo turto registro įstatymo 32 straipsnyje numatyta
tvarka išnagrinėti iš esmės, t. y. įvertinti, ar teisėtai 2008 m. birželio 2 d.
buvo padarytas įrašas nekilnojamojo turto registre apie E. D. K. nuosavybės
teises. Tačiau nagrinėtu atveju Centrinis registratorius nepagrįstai minėtą
pareiškėjos 2008 m. liepos 22 d. skundą traktavo kaip prašymą dėl registro
duomenų pakeitimo ir nepagrįstai raštu jį persiuntė nagrinėti valstybės
įmonės Registrų centro Alytaus filialui. Gavęs pareiškėjos 2008 m. liepos 22
d. skundą, valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialas jį išnagrinėjo
kaip prašymą išregistruoti E. D. K. nuosavybės teises ir priėmė šioje byloje
pareiškėjos ginčytą 2008 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą, kurį Centrinio
registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija šioje byloje ginčytu 2008 m.
spalio 1 d. sprendimu pripažino teisėtu. Tokiu būdu šioje byloje ginčijami
valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo 2008 m. rugpjūčio 12 d.
sprendimas ir Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008
m. spalio 1 d. sprendimas buvo priimti padarius procedūrinį pažeidimą,
t. y. vietoje pareiškėjos 2008 m. liepos 22 d. skundo nagrinėjimo Centrinio
registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijoje šis skundas buvo nepagrįstai
nagrinėjamas teritorinio registratoriaus kaip prašymas dėl nuosavybės teisių
išregistravimo (2010 m. balandžio 8 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A442-583/2010).
Pastebėtina, kad centrinis registratorius (atsakovas) gali pradėti
atitinkamo skundo nagrinėjimo procedūrą tik tuo atveju, kai: 1) yra priimti
atitinkami teritorinio registratoriaus sprendimai; 2) yra paduotas suinteresuoto
asmens skundas dėl šių teritorinio registratoriaus sprendimų. Administracinėje
byloje Nr. A143-472/2009 pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos
administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo valstybės įmonės
Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008
m. sausio 22 d. sprendimo dalį, kuria panaikinti valstybės įmonės Registrų
centro Kauno filialo sprendimai ir paliktas galioti valstybės įmonės Registrų
centro Panevėžio filialo 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimas; 2) įpareigoti
atsakovą panaikinti VĮ Registrų centro Panevėžio filialo sprendimą registruoti
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nuosavybės teises į parapijoms perduotą turtą atitinkamų parapijų vardu ir
atkurti minėto turto registraciją pareiškėjo vardu.
Nagrinėtoje byloje savo teisių pažeidimą pareiškėjas siejo su, jo
manymu, neteisėtu trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro
Panevėžio filialo 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimu, kuriuo buvo
įregistruotos daiktinės teisės į turtą trečiųjų suinteresuotų asmenų,
atitinkamų parapijų, vardu. Byloje nustatyta, kad atitinkamoms parapijoms
grąžinus neteisėtai nusavintą pagal buvusios LTSR (TSRS) įstatymus turtą, jis
buvo atitinkamai įregistruotas šių parapijų vardu. Nuo 2003 m. rugpjūčio
12 d., 2004 m. rugpjūčio 2 d. ir 2004 m. liepos 9 d. įrašai apie nuosavybės
teisę į šį nekilnojamąjį turtą buvo pakeisti nurodant pagrindą „Asmens
prašymas“ ir nuosavybės teisė į šį turtą buvo įregistruota pareiškėjo vardu.
Iš minėto trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro Panevėžio filialo
2007 m. gruodžio 22 d. sprendimo matyti, kad juo buvo panaikinta nurodyto
turto registracija pareiškėjo vardu ir buvo atkurta prieš tai buvusi šio turto
registracija trečiųjų suinteresuotų asmenų Biržų, Nemunėlio Radviliškio ir
Švobiškio evangelikų reformatų parapijų vardu.
Teismas, pasisakydamas dėl Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30,
31 ir 32 straipsnių taikymo, konstatavo:
,,Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30, 31 ir 32 straipsniai
reglamentuoja teisinius santykius dėl teritorinių registratorių priimtų
sprendimų skundimo. Šio įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad
teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Centriniam
registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. 31
straipsnyje nurodyta tokių skundų padavimo Centriniam registratoriui
tvarka, o 32 straipsnyje – Centriniam registratoriui nustatyta tokių skundų
priėmimo nagrinėti ir nagrinėjimo tvarka. Iš nurodytų teisės normų
matyti, kad jas taikydamas Centrinis registratorius (atsakovas) atlieka
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos funkciją. Todėl
esminis tokio nagrinėjimo procedūros pradėjimo bei vykdymo elementas
yra teritorinio registratoriaus atitinkamo sprendimo buvimas. Tai reiškia,
kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 ir 32 straipsnių nuostatos
gali būti taikomos, o Centrinis registratorius (atsakovas) gali pradėti
atitinkamo skundo nagrinėjimo procedūrą tik tuo atveju, kai: 1) yra
priimti atitinkami teritorinio registratoriaus sprendimai; 2) yra paduotas
suinteresuoto asmens skundas dėl šių teritorinio registratoriaus sprendimų.
Kolegija pažymi, kad tokios procedūros nesilaikymas ne tik formaliai
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pažeistų Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30, 31 ir 32 straipsnių
nuostatas, kurios yra privalomos atsakovui kaip viešojo administravimo
subjektui, o ir iškreiptų pačią ikiteisminio skundo nagrinėjimo esmę.
Todėl ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo požiūriu tai laikytina
pakankamu pagrindu panaikinti šią procedūrą pažeidusio viešojo
administravimo subjekto priimtą sprendimą (aktą). <...>
Iš bylos matyti, kad pareiškėjo skundžiamas atsakovo sprendimas yra
priimtas pagal trečiųjų suinteresuotų asmenų <...> vardu 2007 m.
lapkričio 27 d. paduotą skundą dėl prieš tai paminėtų (nuo 2003-08-12,
2004-08-02 ir 2004-07-09 galiojusių) teritorinių registratorių (trečiųjų
suinteresuotų asmenų VĮ Registrų centro Panevėžio ir Kauno filialų)
atliktų įrašų dėl nuosavybės teisės pakeitimų <...>. Tačiau atsakovo
nagrinėjimo dalyku tapo kiti, šių teritorinių registratorių po minėto
skundo padavimo (2007-11-27) priimti (2007-12-18, 22) sprendimai.
Todėl, atsižvelgiant į prieš tai nurodytus Nekilnojamojo turto registro
įstatymo 31 ir 32 straipsnių aiškinimo argumentus, konstatuotina, kad
šiuo atveju atsakovas kaip ikiteisminė ginčų nagrinėjimo institucija bei
viešojo administravimo subjektas pažeidė skundų nagrinėjimo procedūrą
ir toks pažeidimas laikytinas pakankamu pagrindu panaikinti skundžiamą
sprendimą visa apimtimi“.
LVAT, atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, nurodė, kad ginčytas atsakovo,
centrinio registratoriaus, sprendimas negali būti pripažintas teisėtu ir
pagrįstu nei viena iš jo dalimi, o spręsti apie minėtų VĮ Registrų centro
Kauno ir Panevėžio filialų 2007 m. gruodžio 18 ir 22 d. sprendimų teisėtumą
šioje administracinėje byloje nebuvo teisinio pagrindo, nes šie teritorinių
registratorių priimti sprendimai pripažintini neapskųstais Nekilnojamojo
turto registro įstatymo 30, 31 straipsnių nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į
nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas
buvo panaikintas, o pareiškėjo skundas dėl atsakovo 2008 m. sausio 22 d.
sprendimo panaikinimo patenkintas (LVAT 2009 m. birželio 9 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A143-472/2009).
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (2010 m. birželio 22 d.
įstatymo Nr. XI-924 redakcija) 15 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad
Nekilnojamojo turto registro įstatyme nustatyta teritorinių registratorių
priimtų sprendimų skundimo tvarka mutatis mutandis taikoma ir skundžiant
nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo sprendimus. Remdamasis šia
įstatymo norma, LVAT pripažįsta, jog laikantis prieš tai aptartų išankstinio
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ginčų dėl teritorinių registratorių veiksmų apskundimo tvarkos taisyklių,
nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo sprendimų apskundimui taip pat
taikoma privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka (LVAT
2009 m. gruodžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1453/2009).
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatyta,
kad suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turto registrą
įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo
įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus
duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. Pagal to paties
straipsnio 4 dalį, tokiais atvejais teritorinio registratoriaus atsisakymas
tenkinti prašymą patikslinti ir ištaisyti nekilnojamojo turto registro netikslius
ir klaidingus duomenis arba papildyti neišsamius duomenis skundžiamas
Centriniam registratoriui šio įstatymo nustatyta tvarka. Centrinio
registratoriaus sprendimas gali būti apskųstas ABTĮ nustatyta tvarka. Iš esmės
analogiškos nuostatos įtvirtintos ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo
15 straipsnio 2 dalyje. Taigi minėtos teisės normos kaip taisyklė taikomos
nekilnojamojo turto registro ar kadastro klaidų ištaisymo, bet ne ginčo dėl
teisės viešojo administravimo srityje procedūroms.
Administracinėje byloje Nr. A10-282/2007 LVAT yra nurodęs, kad
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnis, kuriuo vadovavosi
pareiškėja, reglamentuoja techninių klaidų taisymą, tai yra atvejus, kai į
nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių
pagrindu šie duomenys buvo įrašyti (Nekilnojamojo turto registro įstatymo
33 str. 1 d.). Kadangi nagrinėtu atveju pareiškėja neprašė ištaisyti jokios
techninės klaidos, o prašė naujai įregistruoti nekilnojamojo daikto priklausinį,
LVAT konstatavo, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnis
nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme netaikytas pagrįstai ir teisėtai
(LVAT 2007 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-282/2007).
Pažymėtina, kad LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2003 m. spalio 22 d.
nutartyje administracinėje byloje Nr. A7-1020/2003 yra išaiškinusi, kad būtina
sąlyga techninio pobūdžio klaidų taisymo procedūrai atlikti yra fakto, kad toks
ištaisymas nepažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų
teisėtų interesų, konstatavimas. Jeigu yra pagrindas manyti, kad prašomas
Nekilnojamojo turto registro duomenų ištaisymas gali pažeisti teisių į tą
nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus, taisymo
procedūra negalima (LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 22 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A7-1020/2003). Todėl, kaip yra pažymėjęs
LVAT administracinėje byloje Nr. A502-725/2009 nekilnojamojo turto registro
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klaidų taisymas turi būti išskirtinė procedūra, taikoma išimtinais atvejais, kai
visiškai nekyla abejonių dėl grynai techninio pobūdžio klaidos buvimo (LVAT
2009 m. birželio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-725/2009).
6.2. Ginčų dėl juridinių asmenų registro veiklos nagrinėjimo tvarka
Juridinių asmenų registro įstatymo (2009 m. gegužės 21 d. įstatymo
Nr. XI-271 redakcija) 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad juridinių asmenų
registre registruojami juridiniai asmenys, kaupiami, saugomi ir tvarkomi su
jais susiję duomenys bei dokumentai. Juridinių asmenų registro įstatymas
teritorinių ir Centrinio registratoriaus sprendimų apskundimo tvarkos
nereglamentuoja. Juridinių asmenų registro nuostatų 175 punktas nustato,
kad registro tvarkytojo ir Teisingumo ministerijos veiksmai gali būti
skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.
LVAT administracinėje byloje Nr. A556-229/2009 pasisakė dėl ginčų
nagrinėjimo tvarkos juridinių asmenų registro teisinių santykių srityje. Šioje
byloje ginčas iš esmės kilo dėl to, ar Centrinis juridinių asmenų registro
tvarkytojas privalėjo priimti pareiškėjo skundą dėl teritorinių registratoriaus
veiksmų ir jį išnagrinėti. LVAT konstatavo, kad tiek centrinio registratoriaus,
tiek jo filialų sprendimai priimti dėl atsisakymo įregistruoti juridinį asmenį,
registruoti juridinio asmens dokumentų ar duomenų pakeitimus, taip pat
padaryti juridinio asmens dokumentų ar duomenų pakeitimus gali būti
skundžiami tiesiogiai teismui:
,,Kaip matyti iš administracinėje byloje esančių duomenų, V. B., iš pradžių,
kreipdamasis į Registrų centrą, siekė, jog iš esmės, nepriklausomai nuo to,
kaip buvo suformuluota jo dokumento (kreipimosi dokumento) rezoliucinė
dalis, būtų peržiūrėtas valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo
<...> sprendimas. Šiuo teisės aktu bendrijos likvidatoriumi įregistruotas
R. P. L. Tai reiškia, jog centriniam registratoriui skųstas valstybės įmonės
Registrų centro Vilniaus filialo <...> sprendimas dėl registre registruoto
juridinio asmens duomenų pakeitimo.
Juridinių asmenų registro įstatyme nenumatyta centrinio registratoriaus ir
jo filialų apskundimo tvarka.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr.
1407 patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų, reglamentuojančių
juridinių asmenų registro <...> paskirtį, objektus, Registro tvarkymo
įstaigas, jų teises ir pareigas, Registro objektų registravimą, Registro
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tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą, 175 punkte pasisakyta,
jog Registro tvarkytojo ir Teisingumo ministerijos veiksmai gali būti
skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.
Civilinio kodekso 2.68 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad sprendimas
atsisakyti registruoti juridinį asmenį (registre registruotinų duomenų ar
dokumentų pakeitimus) skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.
Vadinasi, atsižvelgiant į išdėstytas teisės normas, darytina išvada, kad tiek
centrinio registratoriaus, tiek jo filialų sprendimai priimti dėl atsisakymo
įregistruoti juridinį asmenį, registruoti juridinio asmens dokumentų ar
duomenų pakeitimus, o taip pat padaryti juridinio asmens dokumentų
ar duomenų pakeitimus (CK 2.68 str.), gali būti skundžiami tiesiogiai
teismui, nenagrinėjant ginčo ikiteismine tvarka. Pareiškėjas, nesutikdamas
su VĮ Registrų centro Vilniaus filialo sprendimu dėl gyvenamųjų namų
statybos bendrijos duomenų pakeitimo, turėjo teisę kreiptis dėl tokio
sprendimo panaikinimo į teismą įstatymų nustatyta tvarka.
Taigi centrinis registratorius, aptariamoje srityje, neturėjo kompetencijos
tikrinti filialų sprendimų teisėtumo bei pagrįstumo“.
(LVAT 2009 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556229/2009).
7. Ginčų, kylančių dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos
privalomojo nurodymo, nagrinėjimo tvarka
Administracinėje byloje Nr. AS261-51/2009 ginčas kilo dėl Valstybinės
aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiosios inspektorės privalomojo
nurodymo pareiškėjui teisėtumo.
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 23 straipsnio 2 dalis
numato, kad privalomasis nurodymas per 10 dienų nuo jo įteikimo gali būti
skundžiamas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos,
kurios pareigūnas davė privalomąjį nurodymą, vadovui. Pagal šio straipsnio
7 dalį, Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovo
(aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekančios institucijos)
sprendimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.
Atsižvelgęs į tai, LVAT priėjo prie išvados, kad įstatymas tokiam ginčui
numato išankstinę ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarką, kuria pareiškėja
nagrinėtu atveju nepasinaudojo (LVAT 2009 m. sausio 30 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS261-51/2009).
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8. Ginčų, kylančių dėl žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų
neteisėtų veiksmų, nagrinėjimo tvarka
Reikalavimams dėl žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų
veiksmų, atlyginimo išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarka nėra
nustatyta.
LVAT, spręsdamas ginčus dėl žalos atlyginimo, remiasi ABTĮ 18
straipsnio 2 dalies 4 punktu14, pagal kurį apygardos administracinis teismas,
kaip pirmosios instancijos teismas, netaikant išankstinio nagrinėjimo ne
teismo tvarka procedūros, nagrinėja bylas dėl turtinės ir moralinės žalos,
padarytos fiziniam asmeniui ar organizacijai teritorinių valstybės ar vietos
savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų bei jų tarnautojų, einančių tarnybines
pareigas, neteisėtais veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje,
atlyginimo. LVAT administracinėje byloje Nr. AS4-67/2007 nurodė, kad Vilniaus
apygardos administracinis teismas, byloje ginčyta nutartimi pripažindamas,
kad ginčas kilęs dėl žalos atlyginimo, nepagrįstai nutarė pareiškėjos skundą
palikti nenagrinėtu. LVAT kartu konstatavo, jog ginčams dėl žalos atlyginimo
įstatymai išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos nenumato
(LVAT 2007 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS4-67/2007).
Reikalavimas atlyginti viešojo administravimo institucijos veiksmais
padarytą žalą turėtų būti priimtas nagrinėti, neatsižvelgiant į tai, kad
pareiškėjas nėra pasinaudojęs privaloma ikiteismine administracinio akto, iš
kurio kildina žalą, ginčijimo tvarka. Šiais atvejais LVAT laikosi pozicijos, kad:
,,<...> ginčams dėl viešojo administravimo subjektų neteisėta veikla
padarytos žalos atlyginimo įstatymai nenumato išankstinės ginčo
nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone,
nepriėmus nagrinėti reikalavimo dėl įpareigojimo savivaldybę atsakyti į
pareiškėjo prašymą, atsisakymas priimti nagrinėti kitą susijusį reikalavimą
dėl žalos atlyginimo tuo pačiu įstatymo pagrindu yra nepagrįstas“.
(LVAT 2006 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS1531/2006).
14 Byloje vadovautasi ABTĮ 18 straipsnio 2 dalies 4 punkto redakcija, galiojusia iki 2007 m. birželio
30 d. Pagal šiuo metu galiojančią minėto punkto redakciją netaikant išankstinio nagrinėjimo ne
teismo tvarka procedūros, apygardos administracinis teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, be
kita ko, nagrinėja bylas dėl žalos, atsiradusios dėl teritorinių valstybinio administravimo subjektų
ir savivaldybių administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271
straipsnis).
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9. Ginčų dėl valstybės tarnybos teisinių santykių nagrinėjimo tvarka
Vidaus tarnybos stažas ir tarnybos Lietuvos valstybei stažas yra skirtingi
teisiniai institutai, kuriuos reguliuoja skirtingi teisės norminiai aktai: Vidaus
tarnybos statutas ir Valstybės tarnybos įstatymas. LVAT administracinėje byloje
Nr. AS8-551/2007 konstatavo, jog Vidaus tarnybos statutas, kaip įstatymas,
kurio nuostatos turi būti taikomos nagrinėjant keliamą ginčą dėl vidaus
tarnybos stažo trukmės, nenumato, jog atitinkamų viešojo administravimo
subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas), susiję su
vidaus tarnybos stažo nustatymu, privalo būti ginčijami kreipiantis į konkrečią
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Dėl to pirmosios
instancijos teismo išvada, jog pareiškėjas, tiesiogiai kreipdamasis į teismą,
nesilaikė įstatymų nustatytos privalomos bylos išankstinio nagrinėjimo ne
per teismą tvarkos, buvo pripažinta nepagrįsta (LVAT 2007 m. gruodžio 6 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS8-551/2007).
Valstybės tarnybos departamentas nėra institucija, nagrinėjanti ginčus,
kylančius valstybės tarnybos teisiniuose santykiuose, ikiteismine tvarka.
Teismas yra nurodęs, kad nors Valstybės tarnybos įstatyme numatyta, kad
Valstybės tarnybos departamentas, atlikdamas pavestas funkcijas, ir nustatęs,
kad pažeistas Valstybės tarnybos įstatymas ir su juo susiję teisės aktai, valstybės
institucijoms ir įstaigoms turi teisę raštu teikti privalomus vykdyti nurodymus
dėl šio pažeidimo pašalinimo, tačiau tai nėra išankstinis ginčų nagrinėjimas
ne teismo tvarka. Valstybės tarnybos įstatymas nenustato galimybės Valstybės
tarnybos departamentui grąžinti valstybės tarnautoją į jo ankstesnes pareigas,
priteisti jam darbo užmokestį. Tokie reikalavimai yra nagrinėtini tik teismų,
todėl pareiškėjas, skųsdamas atsakovo (Lietuvos darbo rinkos mokymo
tarnybos) įsakymą ir prašydamas grąžinti jį į buvusias pareigas bei priteisti
dėl neteisėto perkėlimo susidariusį darbo užmokesčio skirtumą, turėjo kreiptis
ne į Valstybės tarnybos departamentą, o tiesiogiai į teismą (LVAT 2008 m.
balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-185/2008).
10. Ginčų pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą
nagrinėjimo tvarka
Asmuo, nesutinkantis su Valstybės saugumo departamento generalinio
direktoriaus įsakymu dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija
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panaikinimo, turi teisę jį skųsti Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijai.
Kaip konstatavo LVAT, tokia tvarka yra nustatyta Valstybės ir tarnybos
paslapčių įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje, pagal kurią sprendimą dėl leidimo
dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba asmens patikimumo
pažymėjimo panaikinimo per 30 darbo dienų nuo tokio sprendimo
gavimo dienos asmuo arba paslapčių subjektas, gavęs Valstybės saugumo
departamento motyvuotą teikimą dėl leidimo panaikinimo, turi teisę
apskųsti Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijai. Kadangi pareiškėjas
administracinėje byloje Nr. A261-1429/2008 šia tvarka nepasinaudojo ir
tiesiogiai kreipėsi į administracinį teismą, buvo konstatuota, kad jis nesilaikė
šiai bylų kategorijai nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą
tvarkos (LVAT 2008 m. spalio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2611429/2008).
11. Ginčų, kylančių karo tarnybos teisiniuose santykiuose,
nagrinėjimo tvarka
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (2010
m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-988 redakcija) 48 straipsnis reglamentuoja karo
tarnybos ginčų sprendimo tvarką. Pagal minėto straipsnio 1 dalį, ginčai dėl
priėmimo į karo tarnybą, nušalinimo nuo pareigų, perkėlimo į kitas pareigas,
dėl karių laipsnių, drausminių nuobaudų, kario tarnybos sutarties pratęsimo
nagrinėjami krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka. Sprendimas gali būti
apskųstas pagal pavaldumą aukštesniajam vadui ar pareigūnui iki krašto
apsaugos ministro imtinai. Teismai šių ginčų nesprendžia.
Pažymėtina, kad LVAT 2010 m. birželio 14 d. nutartimi kreipėsi į
Konstitucinį Teismą dėl minėtos Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir
karo tarnybos įstatymo nuostatos konstitucingumo. Teismas prašo ištirti,
ar Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 48
straipsnio 1 dalis ta apimtimi, kuria joje nustatyta, jog teismai nesprendžia
ginčų dėl kariams skiriamų drausminių nuobaudų, neprieštarauja
konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai.
Pagal Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo
48 straipsnio 2 dalį, jei iš profesinės karo tarnybos ar kario savanorio
tarnybos atleistas asmuo laiko savo atleidimą neteisėtu, Kariuomenės
drausmės statuto nustatytomis sąlygomis ir tvarka jis gali atleidimą apskųsti
aukštesniajam vadui ar pareigūnui iki krašto apsaugos ministro imtinai.
525

III. Informacinė dalis

Krašto apsaugos ministro sprendimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti
skundžiamas administraciniam teismui per 1 mėnesį nuo sprendimo gavimo
ar pranešimo apie jį dienos.
LVAT yra nurodęs, kad ginčams dėl atleidimo iš karo tarnybos
taikoma privaloma išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarka.
Administracinėje byloje Nr. AS1-472/2006 konstatuota, kad pareiškėjo
iškeltas ginčas dėl jo atleidimo iš karo tarnybos patenka į Krašto apsaugos
sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje
nurodytų ginčų, kuriems taikoma išankstinė sprendimo ne per teismą tvarka,
kategoriją. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjo teiginiai, jog įstatyme
nurodyta ginčo sprendimo tvarka nėra privaloma, nes vartojamas žodžių
junginys „gali būti apskųstas“, yra nepagrįsti. Minėtoje įstatymo normoje yra
aiškiai išdėstyta sprendimų dėl atleidimo iš karo tarnybos apskundimo tvarka
– skundai dėl atleidimo iš karo tarnybos gali būti paduodami iki krašto
apsaugos ministro imtinai, o teismui gali būti skundžiami krašto apsaugos
ministro sprendimai. Tokia teisės normos konstrukcija suponuoja vienintelį
teisės normos interpretavimą, jog ginčuose dėl atleidimo iš karo tarnybos į
teismą galima kreiptis tik išnagrinėjus ginčą ikiteismine tvarka, užbaigiama
krašto apsaugos ministro sprendimu (taip pat žr. LVAT 2007 m. balandžio 19
d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS7-186/2007).
LVAT praktika taip pat patvirtina, kad ginčams dėl kariui paskirtos
drausminės nuobaudos taikoma privaloma žinybinė ginčo nagrinėjimo
tvarka. Administracinėje byloje Nr. AS822-244/2010 nustatyta, kad pareiškėjas
kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti
dvi jo atžvilgiu Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Oro gynybos
bataliono vado paskirtas drausmines nuobaudas – papeikimus. Pirmosios
instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą dėl jam paskirtų
drausminių nuobaudų, nes skundas buvo paduotas pažeidžiant teritorinio
teismingumo taisykles.
LVAT teisėjų kolegija, remdamasi Krašto apsaugos sistemos
organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 48 straipsnio 1 dalimi, bei nurodžiusi,
jog Konstitucinis Teismas 2002 m. liepos 2 d. nutarime yra pažymėjęs, kad
krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos santykiai turi savo
ypatumų, į kuriuos atsižvelgiant įstatymais gali būti nustatyti įvairūs ginčų dėl
teisių ar laisvių pažeidimo sprendimo būdai, taip pat ikiteisminė tokių ginčų
sprendimo tvarka, konstatavo, jog byloje nesant duomenų, kad pareiškėjas
būtų pasinaudojęs išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka, jis negalėjo
su skundu kreiptis į administracinį teismą (ABTĮ 25 str.). Šiomis aplinkybėms
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LVAT konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti
skundą, iš esmės priėmė teisingą nutartį, tačiau netinkamai taikė įstatymą,
todėl keistina šios nutarties rezoliucinė dalis ir pareiškėjo skundą atsisakytina
priimti dėl to, kad pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai nustatytos ginčo
nagrinėjimo ne per teismą tvarkos (LVAT 2010 m. balandžio 30 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS822-244/2010).
12. Ginčų dėl prokurorų tarnybos vertinimo bei kvalifikacinių rangų
suteikimo nagrinėjimo tvarka
Teisinius santykius dėl prokurorų tarnybos vertinimo bei kvalifikacinių
rangų suteikimo reglamentuoja Prokuratūros įstatymo (2010 m. gegužės 27
d. įstatymo Nr. XI-855 redakcija) 33 ir 35 straipsniai, taip pat šio įstatymo
10 straipsnio 7 dalies pagrindu patvirtinti Prokurorų atestacijos komisijos
veiklos nuostatai. Pagal Prokuratūros įstatymo 33 straipsnio 6 dalį,
Prokurorų atestacijos komisija po eilinio prokuroro tarnybos vertinimo
turi pateikti Generaliniam prokurorui vieną iš šių pasiūlymų: suteikti
prokurorui aukštesnį, palikti tą patį arba pažeminti kvalifikacinį rangą.
Pagal Prokuratūros įstatymo 35 straipsnio 3 dalį generalinis prokuroras,
remdamasis komisijos išvadomis po prokuroro kvalifikacijos vertinimo,
įsakymu suteikia prokurorui kvalifikacinį rangą. Prokuratūros įstatymo 33
straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad prokuroras komisijos išvadą gali apskųsti
generaliniam prokurorui, o generalinio prokuroro sprendimą dėl šios išvados
– teismui ABTĮ nustatyta tvarka.
Aiškindama nurodytas Prokuratūros įstatymo nuostatas, LVAT teisėjų
kolegija yra pažymėjusi, kad Generalinis prokuroras (po prokuroro tarnybos
vertinimo ir komisijos išvados su atitinkamais pasiūlymais jam pateikimo), iš
vienos pusės, yra kompetentingas priimti galutinį sprendimą dėl prokuroro
kvalifikacinio rango, iš kitos pusės, jis turi patikrinti komisijos išvadas prieš
tai minėtų Nuostatų laikymosi aspektu bei, atsiradus ginčui dėl komisijos
išvados (prokurorui apskundus komisijos išvadą), atlikti ikiteisminės
institucijos funkciją ir kaip išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo
tvarka institucija priimti ABTĮ tvarka skundžiamą sprendimą dėl kilusio
ginčo. Todėl ABTĮ taikymo požiūriu Generalinio prokuroro sprendimas
dėl prokuroro kvalifikacinio rango turi absorbuoti du minėtus elementus,
t. y. prieš tai aptartą Generalinio prokuroro kompetencijos realizavimą
ir ikiteisminės institucijos funkcijos įvykdymą. O tai reiškia, kad šie du
klausimai turi būti išspręsti vienu Generalinio prokuroro sprendimu, kuris
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ABTĮ taikymo prasme turi atitikti individualaus teisės akto reikalavimus.
Situacija, kai Generalinis prokuroras vienokiu ar kitokiu būdu išreiškia savo
valią dėl Komisijos pateikto pasiūlymo iki termino, per kurį prokuroras
gali jam pačiam apskųsti Komisijos išvadą, negali būti toleruojama ir ABTĮ
89 straipsnio 1 dalies 3 punkto požiūriu, nes esant tokiai situacijai gavęs
prokuroro skundą Generalinis prokuroras yra saistomas savo jau išreikšto
apsisprendimo, t. y. vien dėl šios priežasties objektyvių visų aplinkybių
įvertinimas nėra užtikrinamas (LVAT 2009 m. balandžio 7 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A143-443/2009).
13. Ginčų dėl bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų
bei sprendimų nagrinėjimas
Teisinius santykius, susiklostančius vykdant bausmes, reglamentuoja
Bausmių vykdymo kodeksas (2010 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. XI-743
redakcija). Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir
sprendimų apskundimo tvarka nustatyta šio kodekso 183 straipsnio 1 – 3
dalyse.
Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teisės
dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla atėmimo, viešųjų teisių
atėmimo, viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo
ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų
pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami
atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą
turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo
dienos. Minėtas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir
sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento
direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo
dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per
dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos (Bausmių vykdymo
kodekso 183 straipsnio 2 dalis). Pagal to paties straipsnio 3 dalį, Kalėjimų
departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai per dvidešimt dienų nuo
jų įteikimo gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui.
LVAT praktikoje laikomasi nuostatos, kad Bausmių vykdymo kodekso
183 straipsnio 1 dalyje numatyta bausmių vykdymo institucijų, įstaigų
ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimo tvarka yra privaloma
išankstinio ginčo dėl bausmes vykdančių institucijų, įstaigų ir pareigūnų
veiksmų ir sprendimų nagrinėjimo ne per teismą tvarka.
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Teismas yra pažymėjęs, kad specialus įstatymas – Bausmių vykdymo
kodeksas – įsakmiai nurodo, jog bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų
vadovų veiksmai ir sprendimai skundžiami Kalėjimų departamento
direktoriui, o Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai
gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui (LVAT 2005 m.
spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-364/2005, taip pat žr.
LVAT 2005 m. rugsėjo 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS10-270/2005,
LVAT 2007 m. spalio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS5-477/2007).
Administracinėje byloje Nr. AS525-632/2009 pareiškėjas prašė teismo
įpareigoti Laisvės atėmimo vietų ligoninę pateikti pareiškėjo nuotraukas,
kuriose užfiksuoti jo kūno sužalojimai. LVAT nustatė, kad pareiškėjas
prašymu dėl prieš tai nurodyto klausimo kreipėsi į Laisvės atėmimo vietų
ligoninę, tačiau ši raštu informavo pareiškėją, jog atitinkamų nuotraukų
neturi. LVAT pažymėjo, kad remiantis Bausmių vykdymo kodekso 62
straipsnio 1 dalimi, laisvės atėmimo bausmę vykdančios pataisos įstaigos
skirstomos į pataisos namus, nepilnamečių pataisos namus, kalėjimus
ir atviras kolonijas. Pataisos įstaigų rūšims taip pat prilyginamos laisvės
atėmimo vietų gydymo įstaigos: gydymo-pataisos namai ir laisvės
atėmimo vietos ligoninė (Bausmių vykdymo kodekso 62 str. 2 d.), todėl
atsižvelgiant į Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnio 1 dalį, Laisvės
atėmimo vietų ligoninės raštas privalėjo būti skundžiamas ikiteismine
tvarka, kuria pareiškėjas nepasinaudojo (LVAT 2009 m. spalio 16 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS525-632/2009).
Remiantis Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsniu, laisvės atėmimo
bausmę atliekantiems nuteistiesiems gali būti skiriamos nuobaudos. Šio kodekso
143 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad nuteistasis turi teisę per penkias dienas
nuo nuobaudos paskyrimo apskųsti jam paskirtą nuobaudą aukštesniam pagal
pareigas pareigūnui. Aukštesnis pagal pareigas pareigūnas nuobaudą sušvelnina
arba ją panaikina, jeigu ją paskyręs pareigūnas viršijo savo įgaliojimus arba
jeigu nuobauda paskirta nepadariusiam pažeidimo nuteistajam.
Pagal LVAT praktiką, Bausmių vykdymo kodekso 143 straipsnio 8
dalyje yra nustatyta speciali ikiteisminė nuobaudų, skiriamų laisvės atėmimo
bausmę atliekantiems nuteistiesiems, apskundimo tvarka. LVAT 2007 m.
gegužės 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS14-241/2007 ir LVAT 2009
m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-411/2009 patvirtina,
kad bausmės vykdymo įstaigos vadovo sprendimas paskirti nuobaudą per
penkias dienas ikiteismine tvarka skundžiamas aukštesniam pagal pareigas
pareigūnui – Kalėjimų departamento direktoriui.
529

III. Informacinė dalis

Kalėjimų departamento direktoriaus sprendimas savo ruožtu per
dvidešimt dienų skundžiamas apygardos administraciniam teismui
vadovaujantis Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnio 3 dalimi (LVAT
2006 m. gruodžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS15-630/2006,
LVAT 2007 m. gegužės 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS14241/2007).
Suėmimo vykdymo įstatymo (2008 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. X-1660
redakcija) 49 straipsnis nustato, kad tardymo izoliatorių pareigūnų veiksmai
ir sprendimai skundžiami Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje
nustatyta tvarka.
LVAT 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS63517/2008 konstatavo:
,,Nagrinėjamu atveju pareiškėjas būtent ir skundžia Lukiškių tardymo
izoliatoriaus – kalėjimo pareigūnų veiksmus, todėl jo skundas pirmiausia
turi būti paduodamas Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo vadovui,
jo veiksmai ar sprendimai skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui
ir tik po to gali būti kreipiamasi į administracinį teismą. Pareiškėjas šios
privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos nesilaikė, todėl jo
skundas negali būti priimtas nagrinėti teisme (ABTĮ 37 str. 2 d. 3 p.)“.
(LVAT 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63517/2008).
Tai, kad bylose dėl tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų teisėtumo
nuosekliai taikomas Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnis, taip pat
patvirtina LVAT 2008 m. rugsėjo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS63-477/2008, LVAT 2010 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS146-41/2010, 2010 m. vasario 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS556-64/2010, 2010 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822121/2010, 2010 m. kovo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146164/2010, 2010 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858220/2010.
14. Ginčų, kylančių tvarkant asmens duomenis, nagrinėjimo tvarka –
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos įgaliojimai
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (2008 m. vasario 1
d. įstatymo Nr. X-1444 redakcija) 40 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcija, be kita ko, nagrinėja asmenų
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skundus ir pranešimus dėl duomenų valdytojo veiksmų (neveikimo), kuriais
pažeidžiamos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatos.
Administracinėje byloje Nr. A756-213/2009 nustatyta, kad pareiškėjas
kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti Valstybinę duomenų apsaugos
inspekciją nagrinėti jo prašymo dalį, kurią Valstybinę duomenų apsaugos
inspekcija raštu atsisakė nagrinėti kaip išeinančią už jos kompetencijos ribų,
t.y. įpareigoti Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją nagrinėti, ar antstolio
I. G. vykdomojoje byloje iki raginimo išsiuntimo skolininkui atlikti veiksmai
tvarkant K. M. asmens duomenis atitinka Civilinio proceso kodekso ir
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo normų reikalavimus.
Teismas konstatavo, kad Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija,
nagrinėdama asmens skundą ir spręsdama, ar buvo padarytas pažeidimas
tvarkant asmens duomenis vykdymo procese, gali ir turi vadovautis ne tik
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, bet ir kitais teisės aktais, kas
yra nurodyta ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatuose,
tačiau tik asmens duomenų teisėto tvarkymo aspektu, t.y. savo kompetencijos
ribose. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nėra ir negali būti išankstinio
ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija antstolių atliekamų procesinių
veiksmų klausimais. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad antstolių procesiniai veiksmai,
t.y. veiksmai, susiję su vykdymo procesu, gali būti skundžiami tik bendrosios
kompetencijos teismui, nepriklausomai nuo to, ar vykdymo veiksmai atsirado
civilinių teisinių ar administracinių teisinių santykių pagrindu (LVAT
2009 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-213/2009).
15. Ginčų dėl sprendimo, kuriuo panaikintas leidimas
laikyti (nešiotis) ginklą, nagrinėjimas
Leidimų nešiotis ir leidimų laikyti ginklus, šaudmenis panaikinimą
reglamentuojančias teisės normas įtvirtina Ginklų ir šaudmenų kontrolės
įstatymo (2010 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. XI-646 redakcija) 40 straipsnis,
kurio 6 dalis numato, kad sprendimą panaikinti leidimą laikyti ar leidimą
nešiotis ginklus arba sprendimą nepratęsti leidimo galiojimo priima leidimą
išdavusios policijos įstaigos vadovas. Asmuo turi teisę ne vėliau kaip per 30
dienų apskųsti sprendimą policijos generaliniam komisarui. Asmuo, per 30
dienų negavęs jį tenkinančio atsakymo ar visai negavęs atsakymo, sprendimą
gali apskųsti teismui.
LVAT praktikoje, aiškinant minėtą teisės normą, laikomasi pozicijos,
kad joje nustatyta privaloma (speciali) išankstinio ginčo dėl sprendimo,
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kuriuo panaikintas leidimas laikyti (nešiotis) ginklą, nagrinėjimo ne per
teismą tvarka:
„Pareiškėjas ginčija atsakovo sprendimą, kuriuo panaikintas leidimas
laikyti (nešiotis) ginklą. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos
teismas, leidimų nešiotis ir leidimų laikyti ginklus, šaudmenis
panaikinimas yra reglamentuotas Lietuvos Respublikos ginklų ir
šaudmenų kontrolės įstatyme, kurio 40 straipsnio 6 dalyje numatyta,
kad asmuo turi teisę ne vėliau kaip per 30 dienų apskųsti sprendimą
(sprendimą panaikinti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis ginklus arba
sprendimą nepratęsti leidimo galiojimo) policijos generaliniam komisarui.
Asmuo, per 30 dienų negavęs jį tenkinančio atsakymo ar visai negavęs
atsakymo, sprendimą gali apskųsti teismui.
Taigi, minėtame įstatyme yra numatyta speciali pareiškėjo keliamo ginčo
ikiteisminė nagrinėjimo tvarka: pirmiausia asmuo per 30 dienų sprendimą
dėl leidimo panaikinimo turi skųsti policijos generaliniam komisarui ir
tik po to, per 30 dienų negavęs jį tenkinančio atsakymo arba apskritai jo
negavęs, sprendimą gali skųsti teismui.
Byloje nėra pateikta duomenų, kad pareiškėjas pasinaudojo minėta
tvarka, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė
priimti nagrinėti pareiškėjo reikalavimus (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3
punktas)“.
(LVAT 2006 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS15-159/2006, taip pat žr. LVAT 2007 m. balandžio 5 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. AS11-156/2007, LVAT 2010 m. kovo 19 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-14/2010, LVAT 2010 m. kovo
19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-127/2010).
16. Ginčų dėl Nacionalinės mokėjimų agentūros
sprendimų nagrinėjimo tvarka
Administracinėje byloje Nr. AS8-424/2007 ginčas kilo dėl išmokų
už 2005 metais deklaruotas žemės ūkio naudmenas. LVAT konstatavo,
kad nagrinėtu atveju pareiškėjos keltam ginčui nėra nustatyta privaloma
ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka, t. y. šis ginčas patenka į kategoriją
ginčų, dėl kurių skundas pareiškėjos pasirinkimu gali būti paduotas arba
administracinių ginčų komisijai, arba tiesiogiai teismui (LVAT 2007 m. spalio
4 d. nutartis administracinėje byloje AS8-424/2007).
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17. Ginčo dėl prekės tinkamumo žmonių maistui nagrinėjimo tvarka
Produktų saugos įstatymo (2004 m. sausio 29 d. įstatymo Nr. IX1988 redakcija) 28 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad gamintojas, platintojas ir
paslaugos teikėjas Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos nutarimus
arba kontrolės institucijų sprendimus dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo
bei Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos nutarimus dėl baudų
skyrimo per 20 dienų nuo nutarimo ar sprendimo priėmimo dienos gali
apskųsti teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Maisto įstatymo (2005 m. lapkričio 17 d. įstatymo Nr. X-405 redakcija)
11 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad gamintojai, pardavėjai ir paslaugų
teikėjai turi teisę apskųsti Vyriausybės įstaigos Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos veiksmus Administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.
LVAT, aiškindamas minėtas teisės normas, yra nurodęs, kad ginčams
dėl maisto prekės tinkamumo žmonių maistui nėra nustatyta išankstinio
nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Administracinėje byloje Nr. AS7-154/2005
konstatuota, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad ginčo
dėl maisto prekės tinkamumo žmonių maistui santykius reglamentuoja
Produktų saugos įstatymas, Maisto įstatymas, atitinkami Europos Sąjungos
bei kiti nacionaliniai teisės aktai. Maisto įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje
numatyta, kad gamintojai, pardavėjai ir paslaugų teikėjai turi teisę apskųsti
Vyriausybės įstaigos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiksmus
Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, tačiau minėtas
įstatymas nenustato išankstinės ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos,
todėl Vyriausybės įstaigos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
veiksmų apskundimui taikytini bendri Administracinių bylų teisenos
įstatyme nustatyti terminai ir tvarka (LVAT 2005 m. gegužės 19 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS7-154/2005).
18. Ginčų dėl Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų veiksmų
nagrinėjimo tvarka
LVAT administracinėje byloje Nr. AS756-250/2008 nurodė, kad
vadovaujantis Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies
5 punktu, Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius nagrinėja piliečių ir
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asmenų prašymus ir skundus dėl Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių
veiksmų ir jų priimtų sprendimų teisėtumo. Pagal to paties įstatymo 10
straipsnį, Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių veiksmai ir sprendimai
gali būti skundžiami Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba
Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam
teismui. Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sprendimai gali būti
skundžiami administraciniam teismui. Atsižvelgęs į tai, LVAT padarė išvadą,
kad tuo atveju, kai Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius nagrinėja
asmenų prašymus ar skundus dėl Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių
veiksmų ir jų priimtų sprendimų teisėtumo, jis veikia kaip ikiteisminė
ginčo nagrinėjimo institucija (LVAT 2008 m. balandžio 16 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS756-250/2008, taip pat žr. LVAT 2010 m.
balandžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-227/2010).
Administracinėje byloje Nr. AS442-672/2009 LVAT konstatavo, kad
Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 10 straipsnyje Valstybinės darbo
inspekcijos inspektorių veiksmams ir sprendimams skųsti yra numatyta
neprivaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, pagal kurią, prieš
kreipiantis į administracinį teismą, skundas gali būti paduotas vyriausiajam
valstybiniam darbo inspektoriui (LVAT 2009 m. gruodžio 2 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS442-672/2009).
19. Ginčų, kilusių dėl eksperto kvalifikacijos suteikimo,
nagrinėjimo tvarka
Skundų dėl eksperto kvalifikacijos suteikimo nagrinėjimo tvarką
nustato Teismo ekspertizės įstatymas (2002 m. spalio 29 d. įstatymo Nr.
IX-1161 redakcija), kurio 6 straipsnio 9 dalis numato, kad kvalifikacinės
komisijos sprendimai gali būti skundžiami teismo ekspertizės įstaigos
vadovui. To paties įstatymo 6 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad teismo
ekspertizės įstaigos vadovo sprendimai dėl atsisakymo suteikti teismo
eksperto kvalifikaciją ar pratęsti teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo
galiojimo terminą gali būti skundžiami teisingumo ministrui, pagal to paties
straipsnio 11 dalį, teisingumo ministro sprendimai dėl atsisakymo patenkinti
skundo reikalavimus gali būti skundžiami teismui. Administracinėje byloje
Nr. A442-1637/2008 LVAT konstatavo, kad minėtos teisės normos įtvirtina
privalomą ginčų, kilusių dėl eksperto kvalifikacijos suteikimo, išankstinio
nagrinėjimo ne per teismą tvarką. Prieš kreipdamasis į teismą, suinteresuotas
asmuo, nesutikdamas su kvalifikacinės komisijos sprendimu, gali jį apskųsti
534

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo
ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas (I dalis)

teismo ekspertizės įstaigos vadovui, kurio sprendimai dėl atsisakymo suteikti
eksperto kvalifikaciją gali būti skundžiami teisingumo ministrui (LVAT
2008 m. spalio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1637/2008, taip
pat žr. LVAT 2009 m. birželio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438389/2009).
20. Ginčų pagal Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą
nagrinėjimo tvarka
Ikiteisminė ginčų dėl Technikos priežiūros tarnybos ataskaitos
sprendimo procedūra, įtvirtinta Technikos priežiūros tarnybos vidaus akte – t.
y. Kokybės vadovo 17 skyriuje, nėra privaloma. Tokia išvada administracinėje
byloje Nr. AS858-209/2010 padaryta atsižvelgus į tai, jog Potencialiai pavojingų
įrenginių priežiūros įstatyme nėra nustatyta privaloma ikiteisminė ginčų
sprendimo tvarka. Savo ruožtu ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka tampa
privaloma tik, kai ji yra aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta įstatyme. Tokiu
būdu LVAT konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė
ABTĮ nuostatas ir nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos skundą (LVAT 2010
m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-209/2010).
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2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių
dėl teismingumo apžvalga
(2010 m. sausio – birželio mėn.)

2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
2.1.1. Dėl darbuotojų profesinės sąjungos atsisakymo duoti sutikimą
atleisti valstybės tarnautoją, kuris yra šios sąjungos narys
Klaipėdos apskrities viršininko administracija kreipėsi į Klaipėdos
apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Klaipėdos apskrities
viršininko administracijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko
atsisakymą duoti sutikimą atleisti iš užimamų pareigų trečiąjį suinteresuotą
asmenį (valstybės tarnautoją).
Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas
išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas, be kita ko, pažymėjo,
jog administracinis teismas sprendžia bylas dėl viešojo administravimo
subjektų aktų, veiksmų ar neveikimo teisėtumo, tuo tarpu profesinė sąjunga
neatlieka viešojo administravimo funkcijų.
Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia nurodė, jog pareiškėjo ginčytas
profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą atleisti iš pareigų valstybės
tarnautoją buvo tiesiogiai susijęs su tarp pareiškėjo ir valstybės tarnautojo
atsiradusiais valstybės tarnybos santykiais (valstybės tarnautojo atleidimo iš
pareigų procedūra). Profesinės sąjungos sutikimas atleisti iš pareigų valstybės
tarnautoją šiuo atveju yra viena iš atleidimo procedūros vykdymo sąlygų ir
vertintina kaip valstybės tarnybos santykių visumos dalis, o nagrinėjamu
atveju keltas ginčas, kaip tiesiogiai susijęs su Administracinių bylų teisenos
įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytais administracinio
teismo nagrinėjamais tarnybiniais ginčais, turėjo būti nagrinėjamas
administraciniame teisme (2010 m. sausio 27 d. nutartis byloje Klaipėdos
apskrities viršininko administracija prieš Klaipėdos apskrities viršininko
administracijos darbuotojų profesinę sąjungą).
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2.1.2. Dėl vietos savivaldos institucijų sprendimo sudaryti darbo
grupę pasiūlymams dėl pavaldžių antrinės sveikatos priežiūros įstaigų
reorganizavimo parengti
Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį
teismą, prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymą, kuriuo sudaryta darbo grupė pasiūlymams dėl Kauno
miesto savivaldybei pavaldžių antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančių įstaigų valdymo tobulinimo ir teikiamų paslaugų kokybės
optimizavimo parengti bei patvirtintas šios darbo grupės darbo reglamentas.
Jis taip pat teismo prašė įpareigoti atsakovą organizuoti kompetentingos
(teisės aktų suteiktus įgaliojimus turinčios) darbo grupės sudarymą, atlikti
visapusišką ekonominę ir finansinę analizę antrinės asmens sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų valdymo tobulinimui ir teikiamų
paslaugų kokybės optimizavimui Kauno mieste pagrįsti.
Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas
išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas, be kita ko, nurodė,
kad iš pareiškėjo skundo turinio matyti, jog atsakovo galutinis tikslas yra
reorganizuoti pareiškėją, kuris yra viešoji įstaiga.
Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia pažymėjo, jog pareiškėjo šioje
byloje reikštas skundas buvo susijęs su savivaldybės veikla administruojant
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Tokio pobūdžio savivaldybės veikla
iš esmės atitinka Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje
nustatytą viešųjų paslaugų teikimo administravimo apibrėžimą. Tuo tarpu
pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalį ir Viešojo
administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, viešųjų paslaugų teikimo
administravimas yra viešojo administravimo veiklos dalis (2010 m. vasario 19 d.
nutartis byloje VšĮ Kauno 2-oji klinikinė ligoninė prieš Kauno miesto savivaldybę).
2.1.3. Dėl žemės sklypų nuomos sutarties išregistravimo iš Nekilnojamojo
turto registro, kai yra antstolio sprendimas areštuoti turtinę teisę į šių
žemės sklypų nuomą
Pareiškėjas skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą,
prašydamas panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Mažeikių filialo
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sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta išregistruoti iš Nekilnojamojo turto
registro žemės sklypų nuomos sutartis, bei įpareigoti atsakovą šiuos veiksmus
atlikti. Nustatyta, jog pastarąjį sprendimą Nekilnojamojo turto registro
tvarkytojai, be kita ko, priėmė konstatavę, jog registre yra įregistruotas
juridinis faktas apie tai, kad antstolio sprendimu yra areštuota turtinė teisė į
minėtų žemės sklypų nuomą.
Šiaulių apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti
bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas savo
skundą grindė savininko teisėmis, o pagrindinis ginčo klausimas buvo tai, ar
nekilnojamojo turto registratoriai tinkamai taikė ir aiškino civilinės teisės
normas, reglamentuojančias turto arešto teisines pasekmes.
Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia priminė, kad Nekilnojamojo
turto registre atliekami registravimo veiksmai yra administracinio pobūdžio
veiksmai (aktai), kuriuos Nekilnojamojo turto registro įstatymo ir kitų specialių
viešosios teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šių aktų įgaliotas subjektas.
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo veikla, atliekant registravimo veiksmus
nekilnojamojo turto registre, pagal savo pobūdį yra viešojo administravimo
veikla (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 1 d.).
Nagrinėtu atveju ginčas buvo keliamas dėl Nekilnojamojo turto
registro tvarkytojo administracinio pobūdžio aktų (veiksmų), o pareiškėjo
reikalavimai buvo nukreipti į Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo
viešojo administravimo veiklą. Pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, ginče
kelti klausimai iš esmės buvo susiję su Nekilnojamojo turto registro
tvarkytojo administracinio pobūdžio registravimo procedūrų vykdymu, t. y.
pateiktų dokumentų vertinimu ir pagrindų atlikti atitinkamus registravimo
(išregistravimo) veiksmus nustatymu registravimo procedūrų metu.
Kadangi civiliniai teisiniai reikalavimai ar civilinės teisės normų
taikymo klausimai, kurie galėtų būti pagrindas perduoti bylą bendrosios
kompetencijos teismui, ginče nebuvo keliami, teisėjų kolegija konstatavo, jog
aptariamas ginčas turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2010
m. kovo 10 d. nutartis byloje P. J. prieš VĮ Registrų centras Mažeikių filialą).
2.1.4. Dėl bankrutuojančio juridinio asmens reikalavimo įregistruoti
nuosavybės teises Nekilnojamojo turto registre
Byloje nustatyta, jog valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
priėmė sprendimus netenkinti pareiškėjo prašymų įregistruoti nuosavybės
538

Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga

teises į žemės sklypus, turgavietės statinius, išregistruoti žemės sklypų žemės
nuomos sutartis.
Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą,
prašydamas panaikinti minėtus sprendimus bei įpareigoti atlikti nurodytus
veiksmus.
Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi
į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo
klausimą. Teismas, be kita ko, pažymėjo, jog pareiškėjui buvo iškelta bankroto
byla.
Vertindama faktines ginčo aplinkybes, Specialioji teisėjų kolegija
nurodė, jog pareiškėjas nagrinėtu atveju siekė, kad Nekilnojamojo turto
registre būtų įregistruotos jo nuosavybės teisės į jo nurodomą nekilnojamąjį
turtą ir būtų išregistruotos iš nekilnojamojo turto registro jo nurodomos
žemės nuomos sutartys. Ginčas buvo keliamas dėl Nekilnojamojo turto
registro tvarkytojo administracinio pobūdžio aktų (veiksmų), o pareiškėjo
reikalavimai buvo nukreipti į nekilnojamojo turto registro tvarkytojo
viešojo administravimo veiklą. Kadangi civilinių teisinių reikalavimų
ar civilinės teisės normų taikymo klausimų, kurie galėtų būti pagrindas
perduoti bylą bendrosios kompetencijos teismui, nebuvo keliama, Specialioji
teisėjų kolegija konstatavo, jog aptariamas ginčas turėjo būti nagrinėjamas
administraciniame teisme.
Aplinkybė, jog pareiškėjui buvo iškelta bankroto byla, teisėjų
kolegijos teigimu, aptariamos bylos rūšinio teismingumo nekeičia. Įmonių
bankroto įstatymas nenumato tokio pobūdžio bylų perdavimo bankroto
bylą nagrinėjančiam teismui. Bankroto bylos iškėlimas aptariamu atveju
buvo reikšmingas tuo aspektu, kad turėjo būti sprendžiamas klausimas dėl
paskirto bankroto administratoriaus įtraukimo į bylą, tačiau šį klausimą
galėjo išspręsti ir bylą nagrinėjęs administracinis teismas (2010 m. kovo 18
d. nutartis byloje IĮ J. D. turgus „Marmantas“ prieš VĮ Registrų centras Kauno
filialą, VĮ Registrų centras).
2.1.5. Dėl turtinės žalos, atsiradusios dėl galbūt neteisėtų mokesčių
administratoriaus veiksmų, susijusių su antstolio vykdytu išieškojimu,
atlyginimo
Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,
prašydamas iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vilniaus apskrities
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valstybinės mokesčių inspekcijos, priteisti 21 949,20 Lt turtinės žalos
atlyginimą bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo
bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
Nurodė, jog Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusiu 2005 m. gegužės
27 d. teismo įsakymu įsakė išieškoti pareiškėjo naudai iš UAB „Neonita
Signs“ 102 044,88 Lt skolos, 5 930,53 Lt delspinigių, 1 210 Lt bylinėjimosi
išlaidų. Šis teismo įsakymas buvo pateiktas vykdyti antstoliui, kuris 2005 m.
liepos 27 d. patvarkymu areštavo UAB „Neonita Signs“ vardu deklaruotą 48
096,98 Lt pridėtinės vertės mokesčio permoką, apskaitomą Vilniaus apskrities
valstybinėje mokesčių inspekcijoje, ir įpareigojo mokesčių administratorių
pervesti minėtą mokesčio permoką į antstolio depozitinę sąskaitą. Pareiškėjas
teigė, jog toks antstolio patvarkymas prilygintinas mokesčio mokėtojo
prašymui grąžinti mokesčio permoką, todėl Vilniaus apskrities valstybinės
mokesčių inspekcija turėjo iš karto imtis vykdyti šį antstolio patvarkymą ir
Mokesčių administravimo įstatymo numatyta tvarka bei terminais pervesti
UAB „Neonita Signs“ turimą mokesčio permoką į antstolio depozitinę
sąskaitą. Tuo tarpu mokesčių administratorius sprendimą grąžinti šią
permoką priėmė tik 2008 m. rugsėjo 25 d. Iš mokesčių administratoriaus
antstoliui perverstos UAB „Neonita Signs“ sumos pareiškėjui atiteko tik 8
199,56 Lt suma, o kita dalis atiteko kitam išieškotojui UAB „Neonita“, kuris
prie išieškojimo prisijungė tik 2007 m. spalio 1 d. Pareiškėjas nurodė, kad
jeigu Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija būtų nedelsusi ir
UAB „Neonita Signs“ mokesčio permoką būtų grąžinusi (pervedusi antstoliui)
Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnyje numatytais terminais,
tuomet išieškotojų reikalavimų padengimas iš mokesčio permokos būtų
įvykęs dar iki to momento, kai prie išieškojimo prisijungė kitas išieškotojas.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi
į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo
klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog aptariamoje byloje pareiškėjas
reikalavimą dėl žalos atlyginimo kildino iš mokesčių administratoriaus
veiksmų (neveikimo). Savo skundą jis iš esmės grindė tuo, jog mokesčių
administratorius
netinkamai
vykdė
mokesčių
administravimą
reglamentuojančių teisės aktų numatytas mokesčio permokos grąžinimo
procedūras, dėl ko buvo ne laiku grąžinta mokesčio permoka ir pareiškėjui
padaryta žala. Kitaip tariant, reikalavimas atlyginti žalą šiuo atveju buvo
siejamas su mokesčių administravimo srityje, kuri patenka į viešojo
administravimo sritį, atliktais mokesčių administratoriaus, kuris yra viešojo
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administravimo subjektas, veiksmais (neveikimu). Tai, jog pareiškėjo skunde
nurodomi mokesčių administratoriaus veiksmai (neveikimas) buvo susiję
su antstolio vykdomu išieškojimu iš skolininko turtinės teisės, pasak teisėjų
kolegijos, aptariamo ginčo esmės nekeičia. Nepaisant to, kad mokesčių
administratorius mokesčio permokos grąžinimą vykdė ne mokesčio
mokėtojui, o antstoliui, mokesčių administratorius vis tiek veikė mokesčių
administravimo srityje.
Pažymėjusi, jog aptariamoje byloje keltas ginčas pateko į Administracinių
bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą administracinio
teismo nagrinėjamų ginčų kategoriją, Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog
jis turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2010 m. gegužės 14 d.
nutartis byloje UAB „Polikopija“ prieš Lietuvos valstybę).
2.1.6. Dėl administracinių ginčų komisijos sprendimo, kai šiai komisijai
dalis pateiktų reikalavimų buvo susiję su valstybinės žemės nuomos
teisiniais santykiais
Nustatyta, jog pareiškėjai skundu kreipėsi į Panevėžio apskrities
administracinių ginčų komisiją, prašydami panaikinti Biržų rajono
savivaldybės tarybos sprendimą pasiūlyti pakeisti jų naudojamo žemės sklypo
nuomos terminą bei organizuoti detalųjį planavimą, Biržų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymus, kuriais, be kita ko, patvirtintas tarybos
siūlytas žemės sklypų nuomos terminas, nustatytos šių sklypų naudojimo
sąlygos, vertės, bei pripažintas negaliojančiu projektavimo sąlygų sąvadas,
Panevėžio apskrities viršininko administracijos sprendimą dėl žemės nuomos
termino nustatymo. Pareiškėjai taip pat prašė įpareigoti Panevėžio apskrities
viršininko administraciją pratęsti žemės nuomos terminą.
Panevėžio apskrities administracinių ginčų komisija sprendimu
pareiškėjų prašymą iš dalies patenkino – panaikino minėtus Biržų rajono
savivaldybės tarybos ir Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
sprendimus, o kitą pareiškėjų skundo dalį paliko nenagrinėtą. Vėliau atskiru
sprendimu patikslino pastarojo sprendimo rezoliucinę dalį, įpareigodama
minėtus subjektus panaikinti nurodytus sprendimus (įsakymus).
Atsakovas Biržų rajono savivaldybės administracija skundu kreipėsi
į Panevėžio apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Panevėžio
apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimą. Nurodė, jog ginčų
komisija pirminiu sprendimu neturėjo teisės panaikinti savivaldybės
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institucijų priimtų aktų, nes Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų,
patvirtintų Vyriausybės 1999 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 533, 40 punkte nėra
numatyta tokia administracinių ginčų komisijos priimamo sprendimo rūšis
kaip skundžiamo akto panaikinimas. Be to, atsakovo teigimu, ši komisija taip
pat neteisėtai priėmė sprendimą dėl ankstesnio savo sprendimo patikslinimo,
nes nei Administracinių ginčų komisijų įstatymas, nei minėti nuostatai
nenumatė galimybės priimti tokio pobūdžio patikslinančius sprendimus.
Panevėžio apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą,
kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio
teismingumo klausimą. Teismas, be kita ko, nurodė, kad pareiškėjų
administracinių ginčų komisijai paduoto skundo reikalavimai panaikinti
Panevėžio apskrities viršininko administracijos sprendimą dėl nuomos
termino ir įpareigoti šią instituciją pratęsti nuomos terminą yra civilinio
teisinio pobūdžio, jais pareiškėjai siekė išspręsti tarp jų ir Panevėžio apskrities
viršininko administracijos kilusį ginčą dėl civilinių sandorių (nuomos
sutarčių) termino pratęsimo.
Specialioji teisėjų kolegija, vertindama faktines bylos aplinkybes,
nurodė, jog atsakovo teismui paduotu skundu buvo ginčijami administracinių
ginčų komisijos sprendimai ir keliami klausimai, susiję su šios komisijos
veikla nagrinėjant skundą. Atsakovas savo skundą grindė administracinių
ginčų komisijos padarytais ginčų nagrinėjimo šioje komisijoje procesinių
taisyklių pažeidimais, teisės aktais administracinių ginčų komisijai suteiktų
įgaliojimų viršijimu. Visa tai yra administracinio teisinio pobūdžio klausimai,
kurie turi būti sprendžiami administraciniame teisme (Administracinių
ginčų komisijų įstatymo 18 str. 1 d.).
Pareiškėjų administracinių ginčų komisijai paduoto skundo reikalavimai,
kuriuos administracinių ginčų komisija išnagrinėjo iš esmės, pasak
Specialiosios teisėjų kolegijos, taip pat buvo administracinio teisinio pobūdžio
reikalavimai, pagal rūšinio teismingumo taisykles priskirtini administracinio
teismo kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d.,
15 str. 1 d. 2 p.). Šiais reikalavimais buvo ginčijami savivaldybės institucijų
administraciniai aktai, kuriais buvo išspręsti viešojo administravimo
klausimai, susiję su teritorijų planavimu bei statybomis (projektavimo sąlygų
sąvado išdavimu). Juose nurodyti tam tikri sprendimai, susiję su valstybinės
žemės nuomos terminu, iš esmės taip pat yra administracinio pobūdžio
sprendimai, nes jie buvo priimti dėl savivaldybės institucijų vykdytų viešojo
administravimo procedūrų, susijusių su veiklos savivaldybės teritorijoje
planavimu. Be to, šie sprendimai buvo ginčijami ne civiliniais teisiniais
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argumentais, o argumentais dėl atitinkamoms savivaldybės institucijoms
suteiktų įgaliojimų bei kitų viešosios teisės normų pažeidimų.
Specialioji teisėjų kolegija taip pat pastebėjo, jog pareiškėjų reikalavimai
panaikinti apskrities viršininko administracijos sprendimą dėl nuomos
termino ir įpareigoti apskrities viršininko administraciją pratęsti nuomos
terminą administracinių ginčų komisijoje nebuvo nagrinėti iš esmės. Todėl
vertinant byloje ginčijamų administracinių ginčų komisijos sprendimų
teisėtumą, šios komisijos išvados dėl minėtų reikalavimų turės būti
vertinamos procesiniu aspektu. Be to, bylos nagrinėjimo metu net ir iškilus
būtinybei pačiam teismui minėtus reikalavimus išnagrinėti iš esmės, nebūtų
kliūčių tai padaryti administraciniame teisme. Nors šie reikalavimai ir susiję
su nuomos terminu, tačiau jie buvo išvestiniai iš kitų pareiškėjų reikalavimų
dėl savivaldybės institucijų administracinių aktų panaikinimo (apskrities
viršininko administracijos pozicija dėl nuomos termino nepratęsimo
būtent ir yra grindžiama ginčijamais savivaldybės institucijų aktais) ir,
pasak teisėjų kolegijos, galėjo būti išnagrinėti kartu su kitais reikalavimais
administraciniame teisme (2010 m. gegužės 14 d. nutartis byloje D. V. ir A. J.
prieš Biržų rajono savivaldybės administraciją).
2.1.7. Dėl sveikatos priežiūros įstaigos reorganizavimo, šios įstaigos
savininkui vykdant viešojo administravimo funkcijas sveikatos priežiūros
srityje
Nustatyta, jog Sveikatos apsaugos ministras, siekdamas viešojoje
įstaigoje „Nacionalinis kraujo centras“ sumažinti neracionalias transporto ir
gamybos išlaidas, efektyviau naudoti kraujo donorystės veiklai šioje įstaigoje
skirtas valstybės ir privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšas, užtikrinti
sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą atitinkančiais aukščiausius kokybės ir
saugumo standartus kraujo komponentais ir preparatais, įsakymu, be kita ko,
pavedė pareiškėjo funkcijas (telkti donorus, rinkti donorinį kraują, aprūpinti
kraujo preparatais) Vilniaus miesto ir Vilniaus regiono bei Panevėžio miesto
ir Panevėžio regiono teritorijoje atlikti VšĮ „Vilniaus kraujo centras“, perdavė
VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ Klaipėdos filialo vykdytas funkcijas UAB
„Kraujo donorystės centras“, nutraukiant pastarojo filialo veiklą. Paskesniu
įsakymu sveikatos apsaugos ministras pakeitė VšĮ „Nacionalinis kraujo
centras“ pavadinimą į VšĮ „Vilniaus kraujo centras“ bei patvirtino naujus šios
viešosios įstaigos įstatus.
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Pareiškėjas VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ skundu kreipėsi į Vilniaus
apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti nuo jų priėmimo
momento minėtus sveikatos apsaugos ministro įsakymus.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi
į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo
klausimą. Teismas, be kita ko, pastebėjo, kad abu ginčyti įsakymai buvo susiję,
jie buvo grindžiami Civilinio kodekso normomis, iš esmės šiais įsakymais
pareiškėjas reorganizuojamas kaip juridinis asmuo.
Specialioji teisėjų kolegija primiausia nurodė, jog, kaip buvo matyti iš
bylos duomenų, pareiškėjas buvo Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos
sveikatos priežiūros įstaiga, o Sveikatos apsaugos ministerija buvo pareiškėjo
savininkė. Tačiau teisėjų kolegija pabrėžė ir tai, kad Sveikatos apsaugos
ministerija taip pat yra valstybinio valdymo institucija, vykdanti teisės
aktais jai priskirtas viešojo administravimo funkcijas sveikatos priežiūros
srityje. Pagal Sveikatos sistemos įstatymo 61 straipsnį ir Sveikatos priežiūros
įstaigų įstatymo 10 straipsnį, šiai ministerijai pavaldžių sveikatos priežiūros
įstaigų steigimo, reorganizavimo ir kiti šių įstaigų tvarkymo klausimai buvo
tiesiogiai siejami su jos vykdoma valstybinio valdymo veikla.
Nors ginčytais įsakymais Sveikatos apsaugos ministras ir sprendė tam
tikrus klausimus, susijusius su ministerijos, kaip pareiškėjo savininkės, funkcijų
įgyvendinimu, tačiau šiais įsakymais taip pat buvo sprendžiami klausimai,
susiję su tam tikrų sveikatos priežiūros paslaugų (donorinio kraujo rinkimu
bei tiekimo sveikatos priežiūros įstaigoms) teikimo užtikrinimu ir šių paslaugų
teikimo organizavimu (paskirstymu) tam tikruose šalies regionuose, t. y.
viešuoju administravimu. Be to, Specialioji teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad
pareiškėjo, kaip juridinio asmens, veiklos pertvarkymo klausimų išsprendimas
iš esmės buvo sąlygotas būtent Sveikatos apsaugos ministerijos viešojo
administravimo funkcijų sveikatos priežiūros srityje vykdymo. Todėl net ir šioje
byloje kelti ginčo civiliniai teisiniai aspektai turėjo būti vertinami Sveikatos
apsaugos ministerijos vykdomos viešojo administravimo veiklos kontekste.
Paminėti argumentai, Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, sudaro
pagrindą teigti, kad šiame ginče buvo reikšmingų administracinių aspektų,
kurie lėmė, jog ginčas nagrinėjamu atveju turėjo būti nagrinėjamas
administraciniame teisme. Tai, kad sprendžiant dėl pareiškėjo šioje byloje
pareikštų reikalavimų pagrįstumo gali tekti taikyti ir civilinių įstatymų
nuostatas, nebuvo kliūtis aptariamą bylą išnagrinėti administraciniame
teisme (2010 m. gegužės 20 d. nutartis byloje VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“
prieš Sveikatos apsaugos ministeriją).
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2.2. Bylos nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
2.2.1. Dėl turtinės žalos, patirtos apmokant galimai neteisėtai išduoto
Europos arešto orderio pagrindu atliktos ekstradicijos vykdymo išlaidas,
atlyginimo
Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,
prašydamas priteisti jam iš Teisingumo ministerijos ir Lietuvos kriminalinės
policijos biuro solidariai turtinės žalos, kurią sudarė iš jo priteistos
ekstradicijos ir teismo sprendimo vykdymo išlaidos, atlyginimą.
Nurodė, jog nuo 2008 m. liepos 30 d. iki 2009 m. birželio 4 d. jis buvo
sulaikytas ir atliko laisvės atėmimo bausmę Vokietijoje. 2009 m. gegužės
12 d. Teisingumo ministerija, gavusi Vilniaus miesto pirmojo apylinkės
teismo 2009 m. balandžio 14 d. prašymą jam Lietuvos Respublikoje iškeltoje
baudžiamojoje byloje, išdavė dėl pareiškėjo Europos arešto orderį. 2009 m.
liepos 14 d. minėto orderio pagrindu jis buvo konvojuotas į Lietuvą. Iš jo taip
pat buvo priteistos Lietuvos institucijų patirtos pareiškėjo ekstradicijos iš
Vokietijos išlaidos.
Pareiškėjas teigė, kad pagal Baudžiamojo proceso kodekso 691 straipsnį,
Europos arešto orderis yra išduodamas tik tuo atveju, jei nuteistas asmuo
slapstosi nuo bausmės atlikimo kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje,
tuo tarpu teisėsaugos institucijoms buvo žinoma konkreti pareiškėjo buvimo
vieta ir jis nesislėpė nuo tolesnio bausmės vykdymo, nes buvo Vokietijos
įkalinimo įstaigoje. Todėl nagrinėjamu atveju nebuvo jokio teisinio pagrindo
išduoti Europos arešto orderį ir skelbti tarptautinę pareiškėjo paiešką. Jeigu
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdyba Vilniaus
miesto pirmajam apylinkės teismui nebūtų pateikusi klaidingos informacijos,
o Teisingumo ministerija, prieš išduodama minėtą orderį, būtų įsitikinusi, ar
yra pagrindas jį išduoti, tuomet būtų buvę išvengta ekstradicijos išlaidų.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas
išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia priminė, jog ginčai dėl žalos
atlyginimo yra civilinio pobūdžio ir, pagal bendrą taisyklę, jie yra priskirti
nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui (Civilinio proceso kodekso 22
str. 1 d., 25 str.). Administracinis teismas nagrinėja tik tuos ginčus dėl žalos
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atlyginimo, kurie yra apibrėžti Administracinių bylų teisenos įstatymo 15
straipsnio 1 dalies 3 punkte, t. y. ginčus dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo
administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo.
Kadangi nagrinėtu atveju pareiškėjo keltas reikalavimas dėl žalos
atlyginimo nebuvo grindžiamas Teisingumo ministerijos ar Lietuvos
kriminalinės policijos biuro, kaip viešojo administravimo subjektų, veiksmais,
o žala sieta su Baudžiamojo proceso kodekso ir jį įgyvendinančių teisės aktų
reglamentuojamais veiksmais, atliktais išduodant Europos arešto orderį,
Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad reikalavimas dėl žalos atlyginimo
šiuo atveju buvo susijęs ne su viešojo administravimo, bet su baudžiamojo
proceso teisiniais santykiais. Ši byla nepateko į Administracinių bylų
teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą administracinio
teismo nagrinėjamų bylų kategoriją, todėl buvo nuspręsta, jog ji turi būti
nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme (2010 m. vasario 8 d. nutartis
byloje A. Š. prieš Teisingumo ministeriją ir Lietuvos kriminalinės policijos
biurą).
2.2.2. Dėl sprendimo priverstinai nuvežti transporto priemonę
panaikinimo, įpareigojimo grąžinti šią transporto priemonę bei
reikalavimo atlyginti nuostolius, patirtus nuomojantis kitą transporto
priemonę vietoje priverstinai nuvežtos
Panevėžio miesto apylinkės teisme buvo priimtas ieškinys, kuriuo
ieškovas prašė pripažinti, kad policijos pareigūnų sprendimas priverstinai
nuvežti jam priklausantį traktorių į bendrovės „Automera“ saugojimo aikštelę
buvo neteisėtas, ir jį panaikinti, priteisti solidariai iš atsakovų Lietuvos
valstybės ir minėtos įmonės 15 292,80 Lt nuostolių, patirtų išsinuomojant kitą
traktorių, atlyginimą bei įpareigoti UAB „Automera“ grąžinti jam priklausantį
traktorių. Nurodė, jog pareigūnai sulaikę ieškovui priklausantį traktorių
vairavusį neblaivų asmenį, be kita ko, priėmė sprendimą šią transporto
priemonę priverstinai nuvežti į saugomą aikštelę, nors, ieškovo teigimu,
toks sprendimas buvo priimtas neteisėtai, nesant tam įstatyminio pagrindo.
Vėliau policija leido jam susigrąžinti nuvežtą traktorių, išduodama rašytinės
formos atitinkamą nurodymą, kurį pastarasis pateikė bendrovei „Automera“.
Pastaroji atsisakė grąžinti traktorių teigdama, jog ieškovas turi susimokėti už
traktoriaus nuvežimą ir saugojimą. Dėl to ieškovas išsinuomavo kitą traktorių
už 15 292,80 Lt, kuriuos ieškinyje jis įvardino kaip nuostolius. Teigė, jog šios
sumos jis nebūtų turėjęs mokėti, jeigu policija nebūtų priėmusi neteisėto
546

Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga

sprendimo nuvežti jam priklausantį traktorių, o UAB „Automera“ šį traktorių
būtų jam iš karto grąžinusi.
Panevėžio miesto apylinkės teismas nutartimi bylą perdavė nagrinėti
Panevėžio apygardos administraciniam teismui, kuris kreipėsi į Specialiąją
teisėjų kolegiją.
Specialioji teisėjų kolegija, spręsdama rūšinio teismingumo klausimą,
nurodė, jog nagrinėtame ginče reikalauta priteisti žala buvo siejama ne tik
su policijos veiksmais administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos metu
nusprendžiant nuvežti transporto priemonę, bet ir su įmonės, nevykdančios
viešojo administravimo funkcijų, atliktais veiksmais jai vykdant nuvežtų
transporto priemonių pasaugą. Todėl ginčas dėl žalos atlyginimo šiuo atveju
buvo platesnis ir neapėmė vien tik žalos, padarytos viešojo administravimo
subjekto veiksmais, atlyginimo. Toks ginčas dėl žalos atlyginimo peržengia
Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte
numatytos administracinio teismo nagrinėjamų ginčų kategorijos ribas ir
administraciniame teisme negali būti nagrinėjamas. Atsižvelgiant į tai, jog
bendrosios kompetencijos teismo kompetencija yra platesnė ir ji apima taip
pat tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio, bei į tai,
jog, pagal bendrą taisyklę, būtent bendrosios kompetencijos teismui paprastai
yra priskiriami nagrinėti ginčai dėl žalos atlyginimo, ieškovo šiuo atveju
pareikštas reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovų 15 292,80 Lt nuostolių
atlyginimą turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme
civilinio proceso tvarka. Be to, ieškovo keltas reikalavimas įpareigoti UAB
„Automera“ grąžinti traktorių buvo civilinis teisinis reikalavimas, nukreiptas
į transporto priemonės pasaugą vykdantį subjektą, todėl, Specialiosios teisėjų
kolegijos teigimu, taip pat turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos
teisme civilinio proceso tvarka (Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d., 25 str.).
Vertindama ieškovo reikalavimą pripažinti, kad policijos pareigūnų
sprendimas priverstinai nuvežti jam priklausantį traktorių yra neteisėtas,
ir pripažinti šį sprendimą negaliojančiu, teisėjų kolegija pripažino, jog savo
esme šis reikalavimas buvo nukreiptas į pritaikytos administracinių teisės
pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės nuginčijimą. Tokio pobūdžio
reikalavimams nagrinėti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 271
straipsnyje yra numatyta speciali tvarka ir tokio pobūdžio reikalavimai
negali būti sujungiami su kitais reikalavimais, nagrinėjamais civilinėse
bylose ar administracinėse bylose, nagrinėjamose ginčo teisenos tvarka.
Todėl ieškovo reikalavimą pripažinti, kad policijos pareigūnų sprendimas
priverstinai nuvežti jam priklausantį traktorių yra neteisėtas, ir pripažinti šį
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sprendimą negaliojančiu šiuo atveju reikėjo išskirti į atskirą bylą, kuri turėjo
būti nagrinėjama Administracinių teisės pažeidimų kodekso 271 straipsnyje
numatyta tvarka apylinkės teisme, šio teismo priimtą procesinį sprendimą
skundžiant administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos tvarka Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui.
Dėl išdėstytų argumentų Specialioji teisėjų kolegija visą bylą perdavė
Panevėžio miesto apylinkės teismui, kartu akcentuodama būtinybę priimti
atitinkamus procesinius sprendimus dėl šioje byloje ieškovo pareikštų
reikalavimų nagrinėjimo proceso tolesnės eigos (2010 m. kovo 10 d. nutartis
byloje R. G. prieš Lietuvos valstybę ir UAB „Automera“).
2.2.3. Dėl išmokų iš Garantinio fondo
Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį
teismą, prašydamas panaikinti Garantinio fondo tarybos nutarimą skirti
iš Garantinio fondo 2 400 Lt ir įpareigoti atsakovą priimti naują nutarimą
skirti iš šio fondo sumą, atitinkančią Kauno apygardos teismo nutartimi UAB
„Argedestos statyba“ (pareiškėjo darbdavio) bankroto byloje patvirtintus
pareiškėjo reikalavimus (7 580,29 Lt).
Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi
į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo
klausimą.
Nagrinėdama šį prašymą, Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia
pažymėjo, jog šioje byloje ginčas kilo dėl iš Garantinio fondo pareiškėjui
išmokėtinos sumos, skirtos bankroto byloje patvirtintam jo reikalavimui
bankrutuojančiai įmonei padengti, dydžio. Pagal Civilinio proceso kodekso
22 straipsnio 1 dalį, 25 straipsnį, ginčai, kylantys iš bankroto teisinių santykių,
yra priskirti nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui. Nors aptariamu
atveju ginčas nebuvo tiesiogiai keliamas iš bankroto teisinių santykių, tačiau
teisėjų kolegija pabrėžė, jog jis buvo susijęs su bankroto teisiniais santykiais.
Dėl to jis turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (2010 m.
kovo 10 d. nutartis byloje R. M. prieš Garantinio fondo tarybą).
2.2.4. Dėl Klaipėdos jūrų uosto rinkliavų iš laivų valdytojų
Pareiškėjas prašymu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį
teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo 986,92 Lt Klaipėdos valstybinio
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jūrų uosto rinkliavų bei 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo
teisme iki visiško prievolių įvykdymo. Nurodė, jog atsakovas valdė laivą
„Pingvinas“, kuris naudojosi Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu, todėl privalėjo
pareiškėjui mokėti uosto rinkliavas.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas prašymo
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti
bylos rūšinio teismingumo klausimą. Klaipėdos apygardos administracinis
teismas, be kita ko, iškėlė abejonę dėl Specialiosios teisėjų kolegijos praktikos,
jog santykiai tarp VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir laivų
valdytojų dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų mokėjimo yra
administracinio teisinio pobūdžio ir jog ginčai dėl šių rinkliavų priteisimo
yra teismingi administraciniam teismui.
Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia pažymėjo, jog Konstitucinis
Teismas 2010 m. vasario 12 d. nutarime išaiškino, kad VĮ Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto direkcija yra savarankiškas ūkio subjektas, t. y.
valstybės įmonė, kuri vykdo ūkinę komercinę veiklą, inter alia teikia su uosto
eksploatavimu susijusias paslaugas. Uosto rinkliavas šiai įmonei moka tik
tie laivų savininkai (valdytojai), kurie naudojasi uostu, o pačios rinkliavos
yra laivų savininkų (valdytojų) mokamas atlyginimas savarankiškam
ūkio subjektui už uosto suteiktas paslaugas. Šiems teisiniams santykiams
būdingas atlygintinumas ir dvišališkumas, o VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto direkcija veikia kaip civilinių teisinių santykių dalyvis, t. y. lygiais
pagrindais, kaip ir kiti šių santykių dalyviai, įgyja civilines teises, prisiima
civilines pareigas. Uosto paskirtis – aptarnauti laivus bei vykdyti kitą su
laivyba susijusią komercinę ir ūkinę veiklą, uosto rinkliavos yra ne valstybės
biudžeto pajamos, o Klaipėdos valstybinio jūrų uosto lėšos, naudojamos
uosto eksploatavimo, plėtros ir kitoms išlaidoms, susijusioms su uosto veikla,
finansuoti (apmokėti). Be to, nei pagal Mokesčių administravimo įstatymą,
nei pagal Rinkliavų įstatymą uosto rinkliava nebuvo ir nėra mokestis ar
valstybės rinkliava.
Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, Specialioji teisėjų kolegija
padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju keltas ginčas dėl Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto rinkliavų priteisimo iš laivo valdytojo buvo civilinio teisinio
pobūdžio ginčas, todėl turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos
teisme (2010 m. balandžio 1 d. nutartis byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto direkcija prieš S. P.).
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2.2.5. Dėl viešojo administravimo subjekto sprendimo asmenį pripažinti
(ne)tinkamu globoti (rūpintis) vaiku
Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį
teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių
apsaugos skyriaus sprendimą nepripažinti jo tinkamu skirti vaiko globėju
(rūpintoju) bei įpareigoti atsakovą tenkinti pareiškėjo prašymą dėl vaiko
globos (rūpybos) arba suprantamai pateikti argumentuotus priekaištus,
rekomendacijas ar pastabas dėl pareiškėjo pasirengimo globoti.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas
išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog pagal Civilinio kodekso 1.1
straipsnio 1 dalį, į šio kodekso reguliavimo sritį patenka ir šeimos teisiniai
santykiai. Globos (rūpybos) teisiniai santykiai yra šeimos teisės reguliavimo
dalykas, o pačios globos (rūpybos) nustatymo, jos panaikinimo, globėjo
(rūpintojo) skyrimo, globos (rūpybos) organizavimo, globos (rūpybos)
priežiūros klausimus reglamentuoja Civilinio kodekso trečiosios knygos
,,Šeimos teisė“ VII dalies ,,Globa ir rūpyba“ nuostatos. Kylantys iš šeimos
teisinių santykių ginčai nagrinėjami Civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka. Šiame kontekste teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog pagal šeimos
teisės normas, tam tikrus sprendimus, susijusius su globa ir rūpyba, priima
viešojo administravimo subjektai, tačiau jie tai darydami dalyvauja šeimos
teisiniuose santykiuose. Tuo tarpu būtent teisinių santykių pobūdis, bet ne
viešojo administravimo subjekto dalyvavimas tuose teisiniuose santykiuose
lemia ginčo rūšinį teismingumą.
Kadangi nagrinėtu atveju buvo keliamas ginčas, susijęs su globos ir
rūpybos teisiniais santykiais (pareiškėjas siekė tapti vaiko globėju ir ginčas su
atsakovu kilo dėl to, ar pareiškėjas atitinka globą ir rūpybą reglamentuojančių
teisės normų nustatytus reikalavimus asmeniui, norinčiam tapti vaiko
globėju (rūpintoju), Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, jog aptariamas
ginčas savo teisine prigimtimi buvo civilinis teisinis ginčas, todėl jis turėjo
būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (2010 m. balandžio
20 d. nutartis byloje V. G. prieš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyrių).
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3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga
3.1. 2010 m. sausio 14 d. prejudicinis sprendimas byloje
Milan Kyrian prieš Celní úřad Tábor (C-233/08)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1976 m. kovo 15 d.
Tarybos direktyvos 76/308/EEB dėl savitarpio paramos patenkinant pretenzijas,
susijusias su tam tikromis rinkliavomis, muitais ir mokesčiais bei kitomis
priemonėmis, su pakeitimais, padarytais 2001 m. birželio 15 d. Tarybos
direktyva 2001/44/EB, (toliau – ir Direktyva 76/308) 12 straipsnio 3 dalies
aiškinimu. Prašymas pateiktas byloje tarp M. Kyrian ir Taboro muitinės (Čekijos
Respublika) dėl to, ar Rėgensburgo vyriausiosios muitinės (Vokietija) išduotas
dokumentas, leidžiantis patenkinti mokestinę pretenziją, yra vykdytinas.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Apžvelgiamame sprendime toliau yra vystoma Teisingumo Teismo
praktika, taikant ir aiškinant Direktyvos 76/308, be kita ko, įtvirtinančios
bendras nuostatas dėl savitarpio paramos, siekiant patenkinti pretenzijas,
susijusias su tam tikromis rinkliavomis, muitais ir mokesčiais (Teisingumo
Teismo 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimas byloje N (C-470/04), 53 p.), nuostatas.
Direktyvos 76/308 8 straipsnio 1 dalis nustato, jog dokumentas,
leidžiantis pretenzijos vykdymą, yra tiesiogiai pripažįstamas ir automatiškai
laikomas valstybės narės, kurioje yra institucija, į kurią kreipiamasi,
pretenzijos vykdymą leidžiančiu dokumentu. Greta taisyklių dėl pretenzijos
pripažinimo Direktyva 76/308 taip pat įtvirtina taisykles dėl to, kurioje
valstybėje narėje reikia pareikšti ieškinį, jeigu suinteresuotas asmuo vykdymo
procedūros metu ginčija pretenziją (arba jos vykdymą leidžiantį dokumentą)
arba jeigu ginčijamos vykdymo priemonės:
– jei per pretenzijos patenkinimo procedūrą ginčijama pretenzija ir
(arba) jos vykdymą leidžiantis dokumentas, ieškinys pateikiamas valstybės
narės, kurioje yra institucija pareiškėja, kompetentingai institucijai
(Direktyvos 76/308 12 str. 1 d.);
– jei ginčijamos vykdymo priemonės, kurių imamasi valstybėje narėje,
kurioje yra institucija, į kurią kreipiamasi, ieškinys pateikiamas tos valstybės
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narės kompetentingai institucijai (Direktyvos 76/308 12 str. 3 d.).
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismas būtent
ir sprendė, kurios valstybės narės teismas gali nagrinėti, ar pretenzijos
vykdymą leidžiantis dokumentas (vykdomasis dokumentas) yra vykdytinas
ir ar jis buvo tinkamai įteiktas skolininkui. Analizuodamas paminėtos
Direktyvos nuostatas, Teisingumo Teismas ne tik nurodė, jog valstybės narės,
kurioje yra institucija, į kurią kreipiamasi su pretenzija, teismai iš principo
neturi teisės nagrinėti, ar pretenzijos vykdymą leidžiantis dokumentas yra
vykdytinas, bet ir pripažino, jog toks apribojimas netrukdo nacionaliniam
teismui, kai pateikiamas ieškinys dėl vykdymo priemonės (vykdomojo
dokumento įteikimą Teisingumo Teismas pripažino vykdymo priemone)
teisėtumo ir tinkamumo, tikrinti, ar šios priemonės buvo tinkamai vykdomos
pagal tos valstybės narės įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas.
Teisingumo Teismas šiame sprendime taip pat analizavo klausimą,
kokia kalba skolininkui turi būti įteikiamas vykdomasis dokumentas. Šiuo
aspektu pastebėtina, jog nei Europos Sąjungos, nei Lietuvos Respublikos
nacionalinės teisės nuostatos konkrečiai ir aiškiai šių santykių nereguliuoja.
Atsižvelgiant į tai, jog nesant aiškių Europos Sąjungos nuostatų, kiekviena
valstybė narė savo nacionalinėje teisinėje sistemoje turi nustatyti ieškinių,
skirtų užtikrinti iš Sąjungos teisės kylančių teisių apsaugą (inter alia teisę
į tinkamą teisių gynybą), procesines taisykles (pvz., Teisingumo Teismo
1976 m. gruodžio 16 d. sprendimas byloje Rewe-Zentralfinanz ir ReweZentral, 33/76, 5 p.; 2005 m. lapkričio 8 d. sprendimas byloje Leffler,
C-443/03, 49 p.), apžvelgiamame sprendime suformuotos teisės aiškinimo
taisyklės yra ypač aktualios nagrinėjant ginčus, kuriuose yra sprendžiami
klausimai dėl skolininko tinkamo informavimo apie jo prievolę sumokėti
mokestinę nepriemoką bei su ja susijusias sumas ir šios prievolės priverstinio
išieškojimo pagrindus.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje nustatyta, kad 1999 m. liepos 2 d. Vokietijos
mokesčių administratorius išsiuntė M. Kyrian, gyvenančiam Čekijos
Respublikoje, pranešimą apie nesumokėtus mokesčius. 1999 m. rugpjūčio 6 d.
minėta institucija per Čekijos Respublikos Finansų ministerijos Generalinę
muitų direkciją (toliau – ir institucija, į kurią kreipiamasi pagrindinėje
byloje) minėtam asmeniui įteikė vykdomąjį dokumentą. Kadangi po šio
vykdomojo dokumento M. Kyrian neįvykdė reikalavimo sumokėti mokestinę
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nepriemoką, Vokietijos kompetentingos institucijos 2004 m. spalio 7 d.,
taikydamos Direktyvos 76/308 6 straipsnį, paprašė institucijos, į kurią
kreipiamasi pagrindinėje byloje, išieškoti mokestinę nepriemoką pagal
minėtą vykdomąjį dokumentą. 2004 m. gruodžio mėnesį pastaroji institucija
pretenziją dėl mokestinės nepriemokos perdavė Taboro muitinei, kuri akcizo
ir baudos atžvilgiu priėmė du reikalavimus dėl mokestinės nepriemokos
išieškojimo ir pagal nacionalinę teisę nustatė mokėjimo terminą. Dėl
pastarųjų reikalavimų M. Kyrian padavė skundą, o ginčui pasiekus kasacinės
instancijos teismą, pastarasis nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir
kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.
Nacionalinis teismas pirmiausia siekė sužinoti, ar Direktyvos 76/308
12 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad valstybės narės, kurioje yra
institucija, į kurią kreipiamasi, teismai turi teisę nagrinėti, ar 1) pretenzijos
vykdymą leidžiantis dokumentas yra vykdytinas, ir tikrinti, ar 2) jis buvo
tinkamai įteiktas skolininkui.
Pasisakydamas dėl pirmosios klausimo dalies, Teisingumo Teismas
pirmiausia nurodė, jog pagal Direktyvos 76/308 8 straipsnio 1 dalį
dokumentas, leidžiantis pretenzijos vykdymą, yra tiesiogiai pripažįstamas
ir automatiškai laikomas valstybės narės, kurioje yra institucija, į kurią
kreipiamasi, pretenzijos vykdymą leidžiančiu dokumentu. Nors pagal šio
straipsnio 2 dalį tam tikrais atvejais pagal valstybėje narėje, kurioje yra
institucija, į kurią kreipiamasi, galiojančias nuostatas dokumentas, leidžiantis
pretenzijos vykdymą, gali būti priimtas, pripažintas, papildytas arba
pakeistas dokumentu, leidžiančiu vykdymą tos valstybės narės teritorijoje,
šie formalumai negali būti pagrindas atsisakyti vykdyti pretenziją, jei šis
dokumentas tinkamai surašytas. Remdamasis šia nuostata, Teisingumo
Teismas padarė išvadą, kad jeigu dėl kurio nors iš šių formalumų kyla
ginčas dėl pretenzijos ir (arba) institucijos pareiškėjos išduoto dokumento,
leidžiančio jos vykdymą, taikomas šios Direktyvos 12 straipsnis,
numatantis kompetencijos padalijimą tarp valstybės narės, kurioje yra
institucija pareiškėja, institucijų ir valstybės narės, kurioje yra institucija,
į kurią kreipiamasi, institucijų nagrinėjant ginčus, susijusius su pretenzija,
vykdomuoju dokumentu ar vykdymo priemonėmis.
Pagal šio straipsnio 1 dalį, jei suinteresuotoji šalis užginčija pretenziją
arba jos vykdymą leidžiantį dokumentą, priimtą valstybėje narėje, kurioje
yra institucija pareiškėja, ta suinteresuotoji šalis pateikia ieškinį valstybės
narės, kurioje yra institucija pareiškėja, kompetentingai institucijai pagal toje
valstybėje narėje galiojančius įstatymus. Šio straipsnio 2 dalyje numatoma,
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kad kai institucija, į kurią kreipiamasi, gauna iš institucijos pareiškėjos arba
suinteresuotosios šalies pranešimą apie tokius veiksmus, ji privalo sustabdyti
vykdymo procedūrą, kol šiuo klausimu kompetentinga institucija priims
sprendimą, išskyrus tuos atvejus, kai institucija pareiškėja reikalauja kitaip.
Tačiau, kaip pastebėjo Teisingumo Teismas, pagal Direktyvos 76/308 12
straipsnio 3 dalį, jeigu užginčijamos vykdymo priemonės, kurių imamasi
valstybėje narėje, kurioje yra institucija, į kurią kreipiamasi, ieškinys
pateikiamas tos valstybės narės kompetentingai institucijai pagal tos valstybės
narės įstatymus ir kitus teisės aktus.
Tokį kompetencijų padalijimą lemia tai, kad pretenzija ir vykdomasis
dokumentas yra parengti remiantis valstybėje narėje, kurioje yra institucija
pareiškėja, galiojančia teise, o vykdymo priemonių atžvilgiu valstybėje narėje,
kurioje yra institucija, į kurią kreipiamasi, ši institucija pagal Direktyvos
76/308 5 ir 6 straipsnius taiko nuostatas, kurios pagal jos nacionalinę teisę
yra taikomos atitinkamoms priemonėms, nes jos padėtis yra geriausia pagal
savo nacionalinę teisę nuspręsti dėl priemonės teisėtumo.
Minėtas kompetencijų padalijimas iš principo neleidžia institucijai,
į kurią kreipiamasi, ginčyti priemonės ar sprendimo, apie kurį prašo
pranešti institucija pareiškėja, teisėtumą arba vykdytinumą. Taigi, kaip
pažymėjo Teisingumo Teismas, nors iš principo valstybės narės, kurioje
yra institucija pareiškėja, institucijų išimtinei kompetencijai priklauso
nagrinėti prieštaravimų, susijusių su pretenzija ar vykdomuoju dokumentu,
pagrįstumą, negalima atmesti galimybės, kad išimtiniu atveju valstybės,
kurioje yra institucija, į kurią kreipiamasi, institucijos turi teisę tikrinti, ar
tokio dokumento vykdymas gali pažeisti, pavyzdžiui, valstybės narės viešąją
tvarką, ir tam tikrais atvejais visiškai ar iš dalies atsisakyti suteikti paramą
arba teikti ją, tik jei laikomasi tam tikrų sąlygų.
Atsižvelgdamas į išdėstytą, Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad
valstybės narės, kurioje yra institucija, į kurią kreipiamasi, teismai iš principo
neturi teisės nagrinėti, ar pretenzijos vykdymą leidžiantis dokumentas yra
vykdytinas.
Pasisakydamas dėl valstybės narės, kurioje yra institucija, į kurią
kreipiamasi, teismų teisės tikrinti, ar pretenzijos vykdymą leidžiantis
dokumentas buvo tinkamai įteiktas skolininkui, Teisingumo Teismas
pirmiausia nurodė būtinybę išaiškinti Direktyvos 76/308 12 straipsnio 3
dalyje pavartotą „vykdymo priemonių“ sąvoką.
Pagal šios direktyvos 5 straipsnį, teikiant savitarpio paramą pirmasis
pretenzijos vykdymo etapas yra įteikimas adresatui visų dokumentų
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ir sprendimų, priimtų valstybėje narėje, kurioje įsikūrusi institucija
pareiškėja, dėl tokios pretenzijos ar jos patenkinimo, kurį atlieka institucija,
į kurią kreipiamasi, o dokumentai turi būti įteikiami remiantis institucijos
pareiškėjos pateikta informacija. Vadinasi, įteikimas yra viena iš Direktyvos
76/308 12 straipsnio 3 dalyje minimų vykdymo priemonių ir todėl, remiantis
šia nuostata, visi ieškiniai dėl įteikimo turi būti pateikiami valstybės narės,
kurioje yra institucija, į kurią kreipiamasi, kompetentingai instancijai.
Antruoju prejudiciniu klausimu nacionalinis teismas iš esmės klausė, ar
pretenzijos vykdymą leidžiančio dokumento įteikimą galima laikyti tinkamu,
jei jis buvo įteiktas adresatui valstybės narės, kurioje yra institucija, į kurią
kreipiamasi, teritorijoje jam nesuprantama kalba, kuri taip pat nėra oficialioji
tos valstybės kalba.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia pabrėžė, kad Direktyvoje
76/308 nėra įtvirtintų normų, jog pretenzijos vykdymą leidžiančio dokumento
įteikimas kalba, kurios nesupranta adresatas, arba kalba, kuri nėra oficialioji
ar viena iš oficialiųjų tos valstybės narės, kurioje yra institucija, į kurią
kreipiamasi, kalbų, yra netinkamas. Ir nors Direktyvos 76/308 17 straipsnyje
numatoma, kad prie prašymo dėl paramos ir dokumento, leidžiančio vykdyti
pretenziją, ir kitų atitinkamų dokumentų reikia pridėti jų vertimus į valstybės
narės, kurioje yra institucija, į kurią kreipiamasi, oficialiąją kalbą arba į vieną
iš jos oficialiųjų kalbų, nepažeidžiant pastarosios institucijos teisės atsisakyti
vertimo, vis dėlto, vertimai, apie kuriuos kalbama šioje nuostatoje, yra skirti
institucijos, į kurią kreipiamasi, reikmėms ir jokiu būdu ne skolininkui.
Kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, iš Direktyvos 76/308 tikslo matyti,
kad juo siekiama, be kita ko, užtikrinti veiksmingą bet kokių dokumentų
ir sprendimų, įskaitant ir teisminio pobūdžio, priimtų valstybėje narėje,
kurioje yra įsikūrusi institucija pareiškėja, dėl pretenzijos ar jos patenkinimo,
įteikimą. Šio tikslo nebūtų galima pasiekti, jei nebūtų atsižvelgiama į asmenų,
kuriems įteikiami dokumentai, teisėtus interesus. Tokiomis aplinkybėmis
Teisingumo Teismas pabrėžė, kad dokumentų įteikimo laiku funkcija yra
suteikti adresatui galimybę suprasti perduoto dokumento dalyką ir pagrindą
bei ginti savo teises, todėl pagal Direktyvą 76/308 savitarpio paramos srityje
vykdomojo dokumento adresatas turi turėti galimybę užtikrintai suprasti
bent reikalavimo dalyką ir pagrindą.
Atsižvelgdamas į tai, kad Direktyva 76/308 nenumato dokumentų
įteikimo kita nei oficialiąja valstybės narės, kurioje yra institucija, į kurią
kreipiamasi, kalba pasekmių, Teisingumo Teismas nurodė, jog nacionalinis
teismas turi taikyti savo nacionalinę teisę, stengdamasis užtikrinti visišką
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Bendrijos teisės veiksmingumą, o tai gali lemti, kad jis turi aiškinti tik
vidaus situacijai skirtą nacionalinės teisės normą taip, kad ji būtų taikoma
nagrinėjamai užsienio elementą turinčiai situacijai.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija)
nusprendė:
Direktyvos 76/308 12 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip:
valstybės narės, kurioje yra institucija, į kurią kreipiamasi, teismai iš principo
neturi teisės nagrinėti, ar pretenzijos vykdymą leidžiantis dokumentas yra
vykdytinas. Tačiau jei tos valstybės narės teismui pateikiamas ieškinys dėl
vykdymo priemonės, kaip antai vykdomojo dokumento įteikimas, teisėtumo
ir tinkamumo, teismas turi teisę tikrinti, ar šios priemonės buvo tinkamai
vykdomos pagal tos valstybės narės įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas.
Pagal Direktyvą 76/308, teikiant savitarpio paramą pretenzijos vykdymą
leidžiančio dokumento adresatas, kad galėtų ginti savo teises, jį turi gauti
parašytą oficialiąja valstybės narės, kurioje yra institucija, į kurią kreipiamasi,
kalba. Siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma šios teisės, nacionalinis teismas
turi taikyti savo nacionalinę teisę, stengdamasis užtikrinti visišką Bendrijos
teisės veiksmingumą.
3.2. 2010 m. balandžio 29 d. prejudicinis sprendimas byloje
Dansk Transport og Logistik prieš Skatteministeriet (C-230/08)
Prašyme
priimti
prejudicinį
sprendimą
buvo
prašoma
išaiškinti 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92,
nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (toliau – ir Muitinės kodeksas),
1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio
Reglamento Nr. 2913/92 įgyvendinimo nuostatas (toliau – ir Įgyvendinimo
nuostatos), 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/12/EEB dėl bendros
tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu,
judėjimu ir kontrole (toliau ir – Akcizų direktyva), ir 1977 m. gegužės 17 d.
Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos
mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema:
vienodas vertinimo pagrindas (toliau ir – Šeštoji direktyva), nuostatas. Šis
prašymas pateiktas nagrinėjant ginčą tarp Dansk Transport og Logistik (toliau
– ir DTL) ir Danijos mokesčių ir akcizų ministerijos dėl muito mokesčių,
akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), kurių reikalauja
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muitinės ir mokesčių institucijos už neteisėtai gabentas cigaretes, susijusias
su transporto operacijomis, kurioms DTL išdavė TIR knygeles ir veikė kaip
garantas.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Europos Sąjungos
Teisingumo Teismas analizavo Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas,
susijusias su neteisėtai į muitų teritoriją įvežtų akcizais apmokestinamų
prekių apmokestinimo muitais, PVM bei akcizu.
Šioje byloje buvo pateiktas „sulaikytų ir tuo pat metu arba vėliau
konfiskuotų“ prekių sąvokos, nurodytos Muitinės kodekso 233 straipsnio
pirmos pastraipos d punkte, įtvirtinančiame skolos muitinei išnykimo
sąlygas, aiškinimas. Pateiktas sąvokų išaiškinimas yra reikšmingas toliau
plėtojant Teisingumo Teismo praktikoje pripažįstamą aplinkybę, jog skola
muitinei išnyksta, tik jei neteisėtai į Bendrijos muitų teritoriją įvežtos prekės
sulaikomos prieš minėtų prekių išvežimą iš pirmosios šioje teritorijoje
esančios muitinės įstaigos (pvz., Teisingumo Teismo 2009 m. balandžio 2 d.
sprendimas byloje Elshani, C‑459/07, 38 p.).
Šiame prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismas taip pat toliau
vysto savo praktiką, susijusią su įvežtų prekių apmokestinimu akcizu bei
importo PVM. Pripažinta, jog sunaikinus prekes prieš jas išleidžiant į
ekonominę grandinę Europos Sąjungos rinkoje, akcizas ir importo PVM
išnyksta tokiomis pačiomis aplinkybėmis kaip ir muitai. Be to, kaip pabrėžė
teisėjų kolegija, šios taisyklės taikomos ir tiems atvejams, kai prekių
pervežimo operacijos atliekamos su TIR knygele.
Apžvelgiamas prejudicinis sprendimas aktualus ir Lietuvai, nes
administraciniuose teismuose gaunama nemažai skundų, kuriuose keliami
klausimai yra susiję su neteisėtai į Europos Sąjungos muitų teritoriją prekes
įvežusių asmenų mokestinėmis prievolėmis.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje nustatyta, jog 2000 metais Danijos mokesčių ir
muitinės institucijos užfiksavo neteisėtą prekių (cigarečių, kurios nebuvo
nurodytos TIR knygelėse) patekimą į Bendrijos muitų teritoriją – du
sunkvežimiai kirto Danijos sieną keltu iš Klaipėdos uosto, o vienas Lietuvos
sunkvežimis sausuma kirto Bendrijos (Vokietijos) sieną iš Lenkijos ir
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vėliau atvyko į vieną iš Danijos miestų. Visais atvejais muitinės institucijos
nedelsdamos sulaikė cigaretes ir šios prekės buvo jų žinioje nuo sulaikymo
iki sunaikinimo. 2001 m. išsiųstais laiškais minėtos institucijos transporto
bendrovių, t. y. Lietuvos įmonių, kurioms priklausė TIR knygelės, pareikalavo
sumokėti muito mokesčius, akcizą ir PVM už kontrabanda įvežtas cigaretes.
Kadangi šios įmonės į minėtus laiškus neatsakė, 2003 metais muitinės
ir mokesčių institucijos nusprendė, kad DTL, kaip garantas pagal TIR
konvenciją, turi sumokėti sumą, atitinkančią maksimalius įsipareigojimus
pagal TIR knygeles, kurias ji išdavė šioms vežimo operacijoms. DTL
apskundė šiuos sprendimus teismui, o ginčui pasiekus apeliacinės instancijos
teismą, pastarasis sustabdė bylos nagrinėjimą ir nutarė kreiptis į Teisingumo
Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.
Dėl neteisėtai į Bendrijos muitų teritoriją įvežtų ir iš karto ar vėliau
sunaikintų prekių pripažinimo „sulaikytomis ir tuo pat metu arba vėliau
konfiskuotomis“ prekėmis Muitinės kodekso 233 straipsnio pirmos pastraipos
d punkto prasme
Pirmuoju klausimu nacionalinis teismas iš esmės siekė sužinoti, ar
aplinkybės, kuriomis vietos muitinės ir mokesčių institucijų sulaikytos prekės
jas neteisėtai įvežus į Bendrijos muitų teritoriją ir kurias tos institucijos tuo
pat metu arba vėliau sunaikino, šiuo atveju neišleidusi jų iš savo žinios, yra
susijusios su „sulaikytų ir tuo pat metu arba vėliau konfiskuotų“ prekių sąvoka,
nurodyta Muitinės kodekso 233 straipsnio pirmos pastraipos d punkte.
Pagal pastarąją nuostatą, skola muitinei išnyksta, jei prekės, dėl kurių
atsirado ta skola pagal minėto kodekso 202 straipsnį, sulaikomos jas neteisėtai
įvežant į Bendrijos muitų teritoriją ir tuo pat metu ar vėliau konfiskuojamos.
Šiame kontekste Teisingumo Teismas pirmiausia nurodė, jog neteisėtas
įvežimas įvyksta tuo momentu, kai prekės, apie jas nepranešus, pravežamos
pro pirmąją Bendrijos muitų teritorijoje esančią muitinės įstaigą, todėl
pagal minėto kodekso 202 straipsnį į muitų teritoriją „neteisėtai įvežtomis“
laikytinos tos prekės, kurios, kirtusios Bendrijos išorės sieną sausuma, yra
minėtoje teritorijoje už pirmosios muitinės įstaigos, tačiau kurios nebuvo
joje pristatytos, dėl ko muitinės institucijos negavo pranešimo apie šių prekių
įvežimą iš už šios pareigos įvykdymą atsakingų asmenų.
Atsižvelgdamas į išdėstytą, Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad tokių
prekių sulaikymas ir konfiskavimas tuo pat metu arba vėliau pagal Muitinės
kodekso 233 straipsnio pirmos pastraipos d punktą gali reikšti, kad skola
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muitinei išnyksta tik tuo atveju, jei minėtos prekės sulaikomos prieš joms
paliekant zoną, kurioje yra pirmoji muitinės įstaiga, esanti Bendrijos muitų
teritorijoje. Toks pat aiškinimas taikomas ir prekių vežimui su TIR knygelėmis.
Pasisakydamas apie Muitinės kodekso 233 straipsnio d punkte
vartojamų terminų „sulaikymas“ ir „konfiskavimas“ reikšmes, Teisingumo
Teismas pažymėjo, jog net jei kalbama apie dvi skirtingas priemones,
praktiškai jos gali būti taikomos kartu. Terminą „sulaikymas“ pagal Muitinės
kodekso 233 straipsnio pirmos pastraipos d punktą reikėtų suprasti kaip
kompetentingų institucijų įsikišimą perimant faktinę prekių kontrolę, kad jos
būtų laikomos saugiai ir būtų užkirstas kelias joms patekti į valstybių narių
ekonominę grandinę.
Vertindamas, ar prekių sunaikinimas gali būti laikomas „konfiskavimu“
pagal Muitinės kodekso 233 straipsnio pirmos pastraipos d punktą,
Teisingumo Teismas pažymėjo:
– pirma, šioje nuostatoje nėra jokios nuorodos į galimą prekių
nuosavybės perdavimą ir,
– antra, joje kalbama tik apie galutinį teisės disponuoti atėmimą iš
pirmojo savininko, kad jis negalėtų nesumokėjęs mokesčių šiomis prekėmis
prekiauti Bendrijos rinkoje.
Todėl, kalbant apie tokių prekių sunaikinimą prižiūrint valstybei, kad
jos galutinai nepatektų į ekonomikos grandinę, nebūtina aiškintis, ar valstybė
įgyja nuosavybės teisę į sulaikytas prekes.
Dėl pareigos mokėti akcizą už prekes, kurios sulaikomos jas įvežant į
Bendrijos muitų teritoriją ir tuo pačiu metu ar vėliau yra sunaikinamos
Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs
teismas iš esmės klausė, ar laikoma, kad prekėms, kurios sulaikytos jas įvežant į
Bendrijos teritoriją ir kurias tuo pat metu ar vėliau sunaikina kompetentingos
institucijos, taikomas „laikinas akcizo mokėjimo atidėjimas“ pagal kartu
skaitomas Akcizų direktyvos 5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos ir
6 straipsnio 1 dalies c punkto ir Muitinės kodekso 84 straipsnio 1 dalies
a punkto, 98 straipsnio bei Įgyvendinimo nuostatų 867a straipsnio nuostatas, ir
todėl pareiga mokėti akcizo mokestį už tas prekes neatsiranda arba išnyksta.
Aiškindamas Bendrijų teisės nuostatas, Teisingumo Teismas nurodė,
kad akcizu apmokestinamos prekės turi būti laikomos įvežtomis į Bendrijos
teritoriją pagal Akcizų direktyvos 5 straipsnio 1 dalį nuo to momento, kai
jos palieka zoną, kurioje yra pirmoji muitinės įstaiga, esanti Bendrijos muitų
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teritorijoje. Tokiais atvejais, kai atgabentos prekės buvo sulaikytos, o vėliau
muitinės ir mokesčių institucijos jas sunaikino prieš joms paliekant pirmąją
muitinės įstaigą, esančią Bendrijos teritorijoje, būtų galima teigti, kad tos
prekės nebuvo importuotos į Bendrijos teritoriją, todėl Akcizų direktyvos
5 straipsnio 1 dalyje numatytas akcizas netapo mokėtinas. Tad minėtos
prekės negali būti apmokestintos akcizo mokesčiu. Tuo tarpu, kai tokias
prekes institucijos sulaiko ir sunaikina joms palikus pirmąją muitinės įstaigą,
esančią Bendrijos teritorijoje, laikytina, kad jos buvo importuotos į Bendriją,
todėl akcizo mokestis už jas tapo mokėtinas pagal Akcizų direktyvos
5 straipsnio 1 dalį.
Pasisakydamas dėl klausimo, ar ir kuriuo momentu akcizas, kuris tampa
mokėtinas įvežus prekes į Bendrijos teritoriją, turi būti sumokėtas, Teisingumo
Teismas pažymėjo, kad Akcizų direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog
šis mokestis turi būti mokamas, be kita ko, minėtas prekes išleidus vartoti.
Remiantis to paties straipsnio antros pastraipos c punktu, išleidimas vartoti
reiškia „bet kokį šių prekių importą, įskaitant neteisėtą, kai toms prekėms
nebuvo pritaikytas laikino akcizo mokėjimo atidėjimo režimas“.
Pagrindinėje byloje akcizas tapo mokėtinas nuo to momento, kai prekės
paliko zoną, kurioje yra pirmoji muitinės įstaiga, esanti Bendrijos muitų
teritorijoje. Tai reiškia, kad neteisėtai importuotos kontrabandinės prekės
laikomos išleistomis vartoti, todėl vėlesnis muitinio sandėliavimo procedūros
taikymas pagal Įgyvendinimo nuostatų 867a straipsnį po jų sulaikymo ir
konfiskavimo neturi jokios įtakos akcizo mokėtinumui. Kartu Teisingumo
Teismas pabrėžė, jog akcizo mokesčiai išnyksta tokiomis pačiomis
aplinkybėmis kaip ir muito mokesčiai, todėl tam, kad akcizo mokestis
išnyktų, prekės turi būti sulaikomos ar konfiskuojamos prieš joms paliekant
zoną, kurioje yra pirmoji muitinės įstaiga, esanti Bendrijos muitų teritorijoje.
Dėl importo PVM apmokestinimo momento ir prievolės mokėti šį mokestį,
kai prekės, jas importuojant, ar po to, kai jos buvo importuotos, buvo sulaikytos
ir iš karto ar vėliau sunaikintos
Trečiuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs
teismas iš esmės klausė, ar kartu skaitomos Šeštosios direktyvos 7 straipsnio
3 dalies, 10 straipsnio 3 dalies ir 16 straipsnio 1 dalies B punkto c papunkčio
bei Įgyvendinimo reglamento 867a straipsnio nuostatos turi būti aiškinamos
taip, kad prekėms, kurias vietos muitinės ir mokesčių institucijos sulaikė
jas importuojant į Bendriją arba po to, kai jos buvo importuotos, ir šios
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institucijos jas iš karto arba vėliau sunaikino neišleidusios iš savo žinios,
taikomas muitinio sandėliavimo režimas, nors apmokestinimo PVM
momentas neįvyksta ir tas mokestis netampa mokėtinas.
Šiuo atveju, atsižvelgdamas į prieš tai (kitais klausimais) išdėstytus
motyvus, Teisingumo Teismas nurodė, jog Šeštosios direktyvos 10 straipsnio
3 dalies antra pastraipa turi būti aiškinama taip, kad apmokestinimo
PVM momentas ir jo apskaičiavimas už sulaikytas ir iš karto arba vėliau
konfiskuotas kontrabandines prekes gali įvykti tik tada, kai prekės
palieka zoną, kurioje yra pirmoji muitinės įstaiga, esanti Bendrijos muitų
teritorijoje. Todėl kai kompetentingos institucijos importuojamas prekes
sulaiko ir iš karto arba vėliau jas sunaikina prieš joms paliekant pirmąją
muitinės įstaigą, esančią Bendrijos muitų teritorijoje, reikia pripažinti, kad
pagal šį straipsnį neįvyksta nei apmokestinimo PVM, nei jo mokėtinumo
momentas. Kai prekės sulaikomos ir konfiskuojamos įvežus jas per Bendrijos
išorės sieną, apmokestinimo momentas neįvyksta ir mokestis netampa
mokėtinas. Tuo tarpu kai neteisėtai į Bendriją įvežtas prekes kompetentingos
institucijos sulaiko ir konfiskuoja jas išvežus iš pirmosios muitinės įstaigos,
Įgyvendinimo nuostatų 867a straipsnis ir Šeštosios direktyvos 10 straipsnio
3 dalies antra pastraipa nedraudžia reikalauti sumokėti PVM už minėtas
prekes, net jeigu joms vėliau taikomas muitinio sandėliavimo režimas. Kartu
Teisingumo Teismas pažymėjo, jog importo muito mokesčiams ir PVM
taikomos tokios pačios išnykimo sąlygos.
Dėl valstybės narės, kompetentingos išieškoti muitą, akcizą bei PVM už
kontrabandines prekes, jei valstybės narės, kurioje įvyko neteisėtas įvežimas į
Bendriją, institucijos nenustatė to pažeidimo ir neišieškojo muitų ir mokesčių
Ketvirtuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs
teismas iš esmės klausė, ar valstybės narės muitinės įstaiga, kurioje nustatytas
neteisėtas prekių importas transporto operaciją vykdant su TIR knygele, yra
pagal kartu skaitomas Muitinės kodekso 215 ir 217 straipsnių, Įgyvendinimo
nuostatų 454 straipsnio 2 ir 3 dalių, Akcizų direktyvos 7 straipsnio 1 dalies
ir Šeštosios direktyvos 7 straipsnio nuostatas kompetentinga išieškoti
muito mokesčius, akcizus ir PVM už kontrabandines prekes, jei valstybės
narės, kurioje įvyko neteisėtas įvežimas į Bendriją, institucijos nenustatė to
pažeidimo ir neišieškojo muitų ir mokesčių.
Pasisakydamas dėl kompetencijos išieškoti skolą muitinei, Teisingumo
Teismas visų pirma nurodė, jog iš Muitinės kodekso 215 straipsnio 1 dalies
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pirmos įtraukos matyti, kad skola muitinei atsiranda „toje vietoje, kurioje
įvykdomi jos atsiradimą lemiantys veiksmai“. Tokiu atveju, darytina išvada,
kad nustačius vietą, kurioje atsirado skola muitinei, galima nustatyti valstybę
narę, kuri kompetentinga išieškoti muito mokesčius. Taigi šia nuostata
siekiama apibrėžti teritorinę kompetenciją skolos muitinei išieškojimo srityje.
Pagal Muitinės kodekso 215 straipsnio 3 dalį, minėto kodekso
217 straipsnio 1 dalyje nurodyta muitinė, turinti kompetenciją įtraukti
į apskaitą skolą muitinei, „yra valstybėje narėje, kurioje skola muitinei
atsiranda“. Vadovaujantis Muitinės kodekso 202 straipsniu, skola muitinei
atsiranda toje vietoje, kur muito mokesčiais apmokestinamos prekės kerta
pirmąją muitinės įstaigą, esančią Bendrijos muitų teritorijoje, apie prekes jai
nepranešus.
Remdamasis kartu skaitomomis minėtomis nuostatomis, Teisingumo
Teismas padarė išvadą, kad pagrindinėje byloje susiklosčiusiomis
aplinkybėmis išieškoti skolą muitinei yra kompetentingos būtent tos valstybės
narės, kuri yra prie Bendrijos išorės sienos, per kurią prekės neteisėtai įvežtos
į Bendrijos muitų teritoriją, institucijos, t. y. aptariamoje pagrindinėje byloje
– Vokietijos institucijos, net jei neteisėtas prekių įvežimas buvo nustatytas
vėliau kitos valstybės narės teritorijoje. Minėtas kompetencijų pasiskirstymas
taip pat taikomas ir tais atvejais, kai transporto operacija vykdoma su TIR
knygele. Be to, kaip ir muito mokestis, importo PVM tampa mokėtinas toje
valstybėje narėje, per kurią prekės buvo neteisėtai įvežtos į Bendriją.
Pasisakydamas dėl kompetencijos išieškoti akcizą, Teisingumo Teismas
pirmiausia atkreipė dėmesį į Akcizų direktyvos 7 straipsnio 1 dalį, kurioje,
be kita ko, numatyta, kad jei akcizu apmokestinamos prekės, kurios jau
buvo išleistos vartoti vienoje valstybėje narėje, komerciniais tikslais yra
laikomos kitoje valstybėje narėje, tuomet akcizas turi būti sumokėtas toje
kitoje valstybėje narėje. Tad jei aptiktos ir sulaikytos prekės buvo laikomos
komerciniais tikslais, remiantis kartu skaitomomis Akcizų direktyvos
6 straipsnio 1 dalies ir 7 straipsnio 1 dalies nuostatomis, darytina išvada,
kad išieškoti akcizo mokestį yra kompetentingos valstybės narės, kurioje į
Bendriją neteisėtai įvežtos prekės buvo aptiktos ir sulaikytos, institucijos.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija)
nusprendė:
Situacija, kurioje vietos muitinės ir mokesčių institucijos sulaikė į
Bendrijos muitų teritoriją įvežamas prekes zonoje, kur yra pirmoji muitinės
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įstaiga prie Bendrijos išorės sienos, ir tuo pat metu arba vėliau sunaikino,
neprarasdamos jų iš savo žinios, patenka į Muitinės kodekso 233 straipsnio
pirmos pastraipos d punkte vartojamą „sulaikytų ir tuo pat metu arba vėliau
konfiskuotų“ prekių sąvoką, kas reiškia, kad pagal šią nuostatą skola muitinei
išnyksta.
Akcizų direktyvos 5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa ir 6 straipsnio
1 dalis turi būti aiškinamos taip, jog prekės, kurias vietos muitinės ir
mokesčių institucijos sulaikė įvežant į Bendrijos teritoriją ir kurias tos
institucijos iš karto arba vėliau sunaikino neišleidusios jų iš savo žinios, turi
būti laikomos neimportuotomis į Bendriją, todėl tų prekių apmokestinimo
akcizu momentas neįvyksta. Prekėms, kurios buvo sulaikytos neteisėtai
jas įvežus į minėtą teritoriją, t. y. nuo to momento, kai jos paliko zoną, kur
yra pirmoji muitinės įstaiga, esanti minėtoje teritorijoje, ir kurias minėtos
institucijos iš karto arba vėliau sunaikino neišleidusios jų iš savo žinios,
netaikomas „laikinas akcizo mokėjimo atidėjimas“ pagal kartu skaitomas
minėtos direktyvos 5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos ir 6 straipsnio
1 dalies c punkto, Muitinės kodekso 84 straipsnio 1 dalies a punkto ir
98 straipsnio ir Įgyvendinimo nuostatų 867a straipsnio nuostatas, todėl
apmokestinimo akcizo mokesčiu momentas įvyksta ir dėl to akcizas už šias
prekes tampa mokėtinas.
Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 2 punktas, 7 straipsnis ir 10 straipsnio
3 dalis turi būti aiškinami taip, kad prekės, kurias įvežant į Bendrijos
teritoriją vietos muitinės ir mokesčių institucijos sulaikė ir tuo pat metu
ar vėliau sunaikino neišleisdamos jų iš savo žinios, turi būti laikomos
neimportuotomis į Bendriją, todėl apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu
už tas prekes momentas neįvyksta ir dėl to minėtas mokestis netampa
mokėtinas. Tačiau kartu skaitomos minėtos direktyvos 10 straipsnio 3 dalies
antros pastraipos ir 16 straipsnio 1 dalies B punkto c papunkčio ir Muitinės
kodekso nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad apmokestinimo pridėtinės
vertės mokesčiu momentas įvyksta ir tas mokestis tampa mokėtinas, kai
minėtos institucijos prekes sulaiko jas neteisėtai įvežus į minėtą teritoriją, t. y.
nuo to momento, kai jos palieka zoną, kur yra pirmoji muitinės įstaiga, esanti
minėtoje teritorijoje, ir tuo pat metu arba vėliau jas sunaikina neišleidusios iš
savo žinios, net jei vėliau joms taikoma muitinės sandėliavimo procedūra.
Muitinės kodekso 202 straipsnis, 215 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 217
straipsnis bei Šeštosios direktyvos 7 straipsnio 2 dalis ir 10 straipsnio 3 dalis
turi būti aiškinamos taip, kad būtent prie Bendrijos išorės sienos, per kurią
prekės neteisėtai buvo įvežtos į Bendrijos muitų teritoriją, esančios valstybės
563

III. Informacinė dalis

narės institucijos turi kompetenciją išieškoti skolą muitinei ir pridėtinės
vertės mokestį net ir tuo atveju, jei tos prekės vėliau buvo atvežtos į kitą
valstybę narę, kur buvo aptiktos ir sulaikytos. Akcizų direktyvos 6 straipsnio
1 dalis ir 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos taip, kad tos valstybės narės
institucijos turi kompetenciją išieškoti akcizo mokestį, jei tos prekės laikomos
komerciniais tikslais. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
turi nustatyti, ar jo nagrinėjamoje byloje ši sąlyga įvykdyta.
3.3. 2010 m. birželio 15 d. didžiosios kolegijos sprendimas byloje
Europos Komisija prieš Ispanijos Karalystę (C-211/08)
Byloje, iškeltoje pagal Europos Komisijos ieškinį, buvo prašoma
Teisingumo Teismo pripažinti, kad atsisakydama Ispanijos nacionalinės
sveikatos sistemos dalyviams atlyginti medicinos išlaidas, kurių jie patyrė
kitoje valstybėje narėje dėl gydymo ligoninėje pagal 1971 m. birželio 14 d.
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų
taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai
dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, iš
dalies pakeisto ir atnaujinto 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 118/97, iš dalies pakeistu 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1992/2006, (toliau – ir Reglamentas Nr.
1408/71) 22 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį, nes valstybėje narėje,
kurioje suteiktas šis gydymas, padengiama mažesnė išlaidų suma nei pagal
Ispanijos teisės aktus, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal
Europos Bendrijų steigimo sutarties (toliau – EB sutartis) 49 straipsnį.
Sprendimo aktualumas ir svarba
Apžvelgiamas sprendimas yra vienas iš Teisingumo Teismo sprendimų,
susijusių su Reglamento Nr. 1408/71 nuostatų aiškinimu bei taikymu. Jame
toliau formuojama praktika, susijusi su sveikatos draudimo sistemos dalyvių
teise į kitoje valstybėje narėje patirtų gydymo išlaidų kompensavimą, laisvės
teikti paslaugas kontekste.
Ankstesnėje Teisingumo Teismo praktikoje nagrinėti atvejai, iš esmės
buvo susiję su kitoje valstybėje narėje patirtų, taip vadinamo, „planuoto
gydymo“ (kai atitinkamos socialinio draudimo sistemos dalyvis (planuotai)
vyksta į kitą valstybę narę su tikslu ten gauti atitinkamas gydymo (sveikatos
priežiūros) paslaugas ir pan.) išlaidų kompensavimu (pvz., Teisingumo
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Teismo 1998 m. balandžio 28 d. sprendimas byloje Kohll, C-158/96) laisvo
paslaugų judėjimo kontekste (pvz., Teisingumo Teismo 2001 m. liepos 12 d.
sprendimas byloje Smits ir Peerbooms, C-157/99; 2001 m. liepos 12 d.
sprendimas byloje Vanbraekel ir kt., C-368/98; 2006 m. gegužės 16 d.
sprendimas byloje Watts, C-372/04). Iš paminėtų sprendimų matyti, jog
atsisakymas kompensuoti gydymo kitoje valstybėje narėje išlaidas, kai tokios
išlaidos būtų apmokėtos, jei socialinio (sveikatos) draudimo sistemos dalyvis
šias paslaugas gautų valstybėje narėje, kurioje jis yra apdraustas, laikytinas
sudarančiu kliūtis laisvam paslaugų judėjimui.
Tuo tarpu apžvelgiamame sprendime buvo sprendžiamas klausimas dėl
„neplanuoto gydymo“ išlaidų, patirtų kitoje valstybėje narėje, kompensavimo.
Sprendime Teisingumo Teismas nurodė, jog Reglamento Nr. 1408/71 22
straipsnio 1 dalies a punkte numatytas vadinamasis „neplanuoto gydymo“
atvejis, atsižvelgiant į EB sutarties 49 straipsnį, skiriasi nuo vadinamojo
„planuoto gydymo“ atvejo, numatyto šio reglamento 22 straipsnio 1 dalies
c punkte. Didžiosios teisėjų kolegijos teigimu, „neplanuoto gydymo“ atvejis
(pvz., kai apdraustasis vyksta į kitą valstybę turizmo, mokymosi ar kitais
panašiais tikslais) pirmiausia apima neapibrėžtą skaičių situacijų, kai dėl
apdraustojo sveikatos būklės jam laikinai būnant kitoje valstybėje narėje
kyla gydymosi ligoninėje poreikis (pvz., dėl gydymo skubos, sunkios ligos ar
sunkaus nelaimingo atsitikimo, ar kai dėl sveikatos priežasčių asmuo negali
grįžti į draudimo valstybę narę). Visais šiais atvejais, atsisakymas apdraustajam
kompensuoti tokias išlaidas, kurių neapmoka priimančioji (gydymo paslaugas
suteikianti) valstybė narė, negali turėti jokio ribojančio poveikio kitoje
valstybėje narėje įsteigtų teikėjų teikiamoms gydymo paslaugoms.
Neoficiali sprendimo apžvalga
Ginčas tarp Europos Komisijos ir Ispanijos Karalystės kilo dėl
pastarosios nacionalinėje teisėje nustatyto ribojimo Ispanijos nacionalinės
sveikatos sistemos dalyviams atlyginant medicinos išlaidas, kurias jie
patyrė kitoje valstybėje narėje dėl gydymo ligoninėje. Ispanijos Karalystė
atsisakydavo kompensuoti gydymo išlaidas, kurių neapmoka priimančioji
(gydymo paslaugas suteikianti) valstybė narė, t. y. asmeniui, kuriam buvo
suteiktos neplanuoto gydymo paslaugos kitoje valstybėje narėje, nebuvo
suteikiama papildoma kompensacija už tai, kad valstybėje narėje, kurioje
suteiktos neplanuoto gydymo paslaugos, kompensacija mokama yra mažesnė
negu tokiais atvejais būtų mokama Ispanijoje.
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Komisija teigė, kad EB sutarties 49 straipsnis taikomas Ispanijos teisės
aktuose numatytoms sveikatos priežiūros paslaugoms, įskaitant atvejus, kai
šių paslaugų poreikis atsiranda apdraustajam laikinai būnant kitoje valstybėje
narėje. Jos teigimu, minėtu teisiniu reguliavimu buvo ribojamas tiek gydymo
paslaugų ligoninėje teikimas, tiek turizmo ar mokymo paslaugų, dėl kurių
laikinai vykstama į kitą valstybę narę, teikimas.
Ispanijos vyriausybė ginčijo faktą, kad nacionalinės teisės aktais
ribojama medicinos, turizmo ir mokymo paslaugų teikimo laisvė, ir teigė,
kad bet kuriuo atveju šį tariamą apribojimą galima pateisinti privalomais
bendrojo intereso pagrindais, skirtais užtikrinti nagrinėjamos nacionalinės
sveikatos sistemos finansinę pusiausvyrą.
Vertindamas šiuos bylos šalių argumentus, Teisingumo Teismas
pirmiausia priminė, jog Reglamento Nr.1408/71 22 straipsnio, o šiuo atveju
jo 1 dalies a punkto i papunkčio, taikymas nepašalina galimybės kartu taikyti
EB sutarties 49 straipsnio. Iš esmės tai, kad nacionalinės teisės aktai gali atitikti
Reglamentą Nr. 1408/71, nereiškia, kad jiems netaikomos EB sutarties nuostatos.
Gydymo ligoninėje paslaugos, kurias vienoje valstybėje narėje įsisteigęs teikėjas
joje teikia kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam gavėjui, patenka į paslaugų
teikimo sąvoką EB sutarties 49 straipsnio prasme, įskaitant atvejį, kai šių
gydymo paslaugų gavėjas laikinai būna paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybėje
narėje dėl kitų nei gydymasis priežasčių. Vienoje valstybėje narėje įsisteigę
asmenys, vykstantys į kitą valstybę narę turizmo ar mokymosi tikslais, laikytini
paslaugų gavėjais pagal minėtą EB sutarties straipsnį.
Šiame kontekste Teisingumo Teismas pažymėjo, jog nors neginčijama,
kad Sąjungos teisė nemažina valstybių narių kompetencijos tvarkyti savo
socialinės apsaugos sistemas ir kad, nesant suderintų Europos Sąjungos teisės
normų, socialinės apsaugos sistemos išmokų suteikimo sąlygos turi būti
nustatytos kiekvienos valstybės narės teisės aktuose, vis dėlto tai nepaneigia
fakto, kad naudodamosi šia kompetencija valstybės narės turi laikytis
Sąjungos teisės, ypač jos nuostatų, susijusių su laisve teikti paslaugas.
Remiantis nusistovėjusia teismo praktika, EB sutarties 49 straipsniu
draudžiama taikyti bet kokį nacionalinės teisės aktą, kuris paslaugų teikimą
tarp valstybių narių padaro sunkesnį už paslaugų teikimą vienos valstybės
narės viduje.
Nagrinėjamos bylos kontekste kalbėdamas apie ligoninėse teikiamas
sveikatos priežiūros paslaugas, Teisingumo Teismas nurodė, jog Reglamento
Nr. 1408/71 22 straipsnio 1 dalies a punkte numatytas šioje byloje
nagrinėjamas vadinamasis „neplanuoto gydymo“ atvejis, atsižvelgiant į EB
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sutarties 49 straipsnį, skiriasi nuo vadinamojo „planuoto gydymo“ atvejo,
numatyto šio reglamento 22 straipsnio 1 dalies c punkte
„Planuoto gydymo ligoninėje“ kitoje valstybėje narėje atvejai
pagrįsti tuo, jog objektyviai pripažįstama, kad draudimo valstybėje narėje
nagrinėjamos paslaugos per medicinos atžvilgiu priimtiną laiką iš viso
neteikiamos ar neteikiamos tokios pat veiksmingos paslaugos. Esant tokiai
situacijai draudimo valstybė narė, įgyvendindama savo įsipareigojimus pagal
kartu taikomus Reglamento Nr. 1408/71 22 straipsnio 1 dalies c punktą ir
36 straipsnį, prireikus turi užtikrinti, kad apdraustajam bus padengtos tokio
paties dydžio išlaidos, kurios būtų padengtos, jeigu atitinkamas paslaugas per
tokį laikotarpį būtų buvę galima gauti pagal šios valstybės sveikatos sistemą,
nes priešingai būtų pažeistos normos dėl laisvės teikti paslaugas.
Teisingumo Teismo teigimu, situacija yra kitokia minėto straipsnio
1 dalies a punkte numatyto „neplanuoto gydymo“ atveju. Iš esmės, jei
apdraustasis vyksta į kitą valstybę narę turizmo ar mokymosi tikslais, o
ne dėl to, kad sveikatos sistemoje, pagal kurią jis apdraustas, yra bet kurio
pobūdžio (atitinkamų paslaugų) trūkumas, remiantis Sutarties normomis dėl
laisvo judėjimo jam negarantuojamas neutralumas visų gydymosi ligoninėje
paslaugų, kurios prireikus jam turėtų būti suteiktos neplanuotai buvimo
valstybėje narėje, atžvilgiu.
Skirtingai nuo „planuoto gydymo“, Reglamento Nr. 1408/71 22
straipsnio 1 dalies a punkte numatytas „neplanuoto gydymo“ atvejis
pirmiausia apima neapibrėžtą skaičių situacijų, kai dėl apdraustojo sveikatos
būklės jam laikinai būnant kitoje valstybėje narėje kyla gydymosi ligoninėje
poreikis, pavyzdžiui, dėl gydymo skubos, sunkios ligos ar sunkaus nelaimingo
atsitikimo, ar kai dėl sveikatos priežasčių asmuo negali grįžti į draudimo
valstybę narę, kurioms esant objektyviai nelieka jokios kitos alternatyvos,
kaip gydyti atitinkamą asmenį buvimo valstybės narės ligoninėje. Visais šiais
atvejais, Teisingumo Teismo teigimu, byloje ginčyti Ispanijos nacionaliniai
teisės aktai negali turėti jokio ribojančio poveikio kitoje valstybėje narėje
įsteigtų teikėjų teikiamoms gydymo ligoninėje paslaugoms.
Reglamento Nr. 1408/71 22 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje
numatyta tvarka siekiama minėtais atvejais išvengti situacijų, kai apdraustasis
yra priverstas anksčiau, nei numatė, grįžti į draudimo valstybę narę, kad
gautų būtiną gydymą, suteikiant tokiam asmeniui teisę (kurios jis kitu
atveju neturėtų) gydytis ligoninėje buvimo valstybėje narėje taikant tokias
pat išlaidų atlyginimo sąlygas, kurios taikomos asmenims, apdraustiems
pagal šios valstybės teisės aktus. Be to, Teisingumo Teismas nurodė, kad
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ginčijamais teisės aktais daromas galimas poveikis apdraustajam susijęs su
aplinkybe, kuri tuo momentu, kai jis turi pasirinkti, yra tik numanoma, kitaip
tariant, su galimybe, kad buvimo valstybėje narėje galimo gydymo ligoninėje
išlaidų, kurių bendra suma tuo momentu nežinoma, kompensacija bus
mažesnė nei galimo analogiško gydymo Ispanijoje išlaidos. Tuo momentu,
kai apdraustasis numato vykti į kitą valstybę narę, pavyzdžiui, kaip turistas
ar studentas, gydymo ligoninėje jam laikinai būnant šioje valstybėje narėje
poreikis nežinomas. Pagyvenusių asmenų, lėtine liga ar anksčiau sirgusių
asmenų situacijos, šiuo atžvilgiu taip pat yra tik numanomos.
Taigi aplinkybė, kad pagal Ispanijos sveikatos sistemą apdrausti
asmenys gali būti skatinami anksčiau numatyto laiko grįžti į Ispaniją gydytis
ligoninėje dėl pablogėjusios sveikatos būklės jiems laikinai būnant kitoje
valstybėje narėje ar atsisakyti kelionės į kitą valstybę narę, pavyzdžiui,
turistinės ar mokymosi, dėl to, kad negalėtų gauti iš kompetentingos įstaigos
papildomos kompensacijos, jeigu analogiško gydymo Ispanijoje išlaidos
viršytų šioje kitoje valstybėje narėje mokėtiną kompensaciją, Teisingumo
Teismo teigimu, atrodo per daug numanoma ir netiesioginė, todėl ginčyti
nacionalinės teisės aktai nelaikytini aktais, kuriais ribojamas gydymo
ligoninėje, turizmo ar mokymo paslaugų teikimas.
Galiausiai Teisingumo Teismas pastebėjo, jog, skirtingai nuo
Reglamento Nr. 1408/71 22 straipsnio 1 dalies c punkte numatytų atvejų,
valstybės narės ir jų socialinės apsaugos įstaigos negali numatyti šio 22
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų atvejų.
Iš tikrųjų kiekviena valstybė narė, kaip draudimo valstybė narė,
vykdydama Sutartyje jai pripažintą kompetenciją tvarkyti savo visuomenės
sveikatos ir socialinės apsaugos sistemas, gali imtis priemonių, susijusių su
gydymo ligoninėje paslaugų teikimo jų teritorijoje apimtimi ir sąlygomis,
pirmiausia – su jų teikimo trukme, kad kontroliuotų leidimų, išduodamų
pagal Reglamento Nr. 1408/71 22 straipsnio 1 dalies c punktą jos sistemoje
apdraustiems asmenims kitoje valstybėje narėje planuojamo gydymo atveju,
skaičių. Priešingai, dėl nuolat didėjančio piliečių judrumo Sąjungoje, ypač
turizmo ar mokymosi tikslais, gali padidėti „neplanuoto gydymo“ ligoninėje
atvejų skaičius, kurio kontroliuoti valstybės narės negali.
Iš esmės atvejus, kai dėl neplanuoto gydymo ligoninėje paslaugų, suteiktų
apdraustajam laikinai būnant kitoje valstybėje narėje, taikant šios valstybės
teisės aktus, draudimo valstybei narei tenka didesnė finansinė našta nei ta, kurią
ji būtų patyrusi, jei šis gydymas būtų buvęs suteiktas vienoje iš jos ligoninių,
visiškai atsveria atvejai, kai, atvirkščiai, dėl buvimo valstybės narės teisės aktų
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taikymo draudimo valstybei narei, kiek tai susiję su nagrinėjamu gydymu
ligoninėje, tenka mažesnė finansinė našta, nei ta, kurią ji patirtų, jei būtų buvę
taikomi jos teisės aktai. Todėl, Teisingumo Teismo teigimu, įpareigojus valstybę
narę garantuoti joje apdraustiems asmenims teisę gauti iš kompetentingos
įstaigos papildomą kompensaciją kiekvienu atveju, kai buvimo valstybėje narėje
kompensuojama mažesnė nagrinėjamo neplanuoto gydymo ligoninėje išlaidų
suma nei padengiama pagal jos teisės aktus, būtų pažeista Reglamente Nr.
1408/71 įtvirtintos sistemos struktūra. Iš tikrųjų visais tokio gydymo atvejais
draudimo valstybės narės kompetentinga įstaiga sistemiškai patirtų didesnę
finansinę naštą, nesvarbu, ar pagal šio reglamento 22 straipsnio 1 dalies a punktą
būtų taikomi buvimo valstybės narės teisės aktai, kuriuose numatyta didesnė
išlaidų kompensacija nei numatyta draudimo valstybės narės teisės aktuose, ar
priešingu atveju būtų taikomi pastarosios valstybės narės teisės aktai.
Atsižvelgęs į visus išdėstytus argumentus, Teisingumo Teismas
pripažino, kad Komisija neįrodė, jog bendrai vertinamais ginčijamais teisės
aktais Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų, kurie šiai valstybei narei
tenka pagal EB sutarties 49 straipsnį.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija)
nusprendė:
Atmesti ieškinį.
3.4. 2010 m. vasario 23 d. didžiosios kolegijos
prejudicinis sprendimas byloje
Maria Teixeira prieš London Borough of Lambeth,
Secretary of State for the Home Department (C-480/08)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1968 m. spalio 15 d.
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo
Bendrijoje, iš dalies pakeisto 1992 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentu
(EEB) Nr. 2434/92, (toliau – ir Reglamentas Nr. 1612/68) 12 straipsnio ir
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 keičiančios Reglamentą Nr. 1612/68 ir
panaikinančios 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) išaiškinimu.
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Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Šiame prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismas atsakė į
klausimus, susijusius su Sąjungos piliečio ir jo vaikų teise gyventi kitoje
valstybėje narėje, kurie kilo po Reglamento Nr. 1612/68 kai kurių nuostatų
pakeitimo.
Reglamento Nr. 1612/68 10 straipsnyje buvo nustatyta, kad asmenys,
nepriklausomai nuo jų pilietybės, turi teisę gyventi kartu su valstybės narės
piliečiu, kuris dirba kitos valstybės narės teritorijoje. Reglamento Nr. 1612/68
12 straipsnyje numatyta, jog valstybės narės piliečio, dirbančio arba dirbusio
kitos valstybės narės teritorijoje, vaikai turi būti priimti į tos šalies bendrojo
lavinimo, amatų ir profesines mokyklas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos
šalies piliečiai, jeigu vaikai gyvena toje šalyje. Šios nuostatos buvo aiškinamos
sprendime Baumbast ir R (Teisingumo Teismo 2002 m. rugsėjo 17 d.
sprendimas byloje C-413/99), kuriame Teisingumo Teismas pripažino, kad
pagal Reglamento Nr. 1612/68 12 straipsnį, Sąjungos piliečio vaikai, kurie
gyveno vienoje iš valstybių narių tuo momentu, kai vienas iš tėvų naudojosi
teise gyventi šioje valstybėje narėje kaip darbuotojas migrantas, turi teisę joje
gyventi, kad lankytų bendrojo lavinimo mokyklą. Analogiška teisė gyventi
toje šalyje pripažinta ir vienam iš tėvų, kuris faktiškai šį vaiką prižiūri.
Direktyva 2004/38 panaikino Reglamento Nr. 1613/68 10 straipsnį
ir nustatė, kad visi Sąjungos piliečiai turi teisę gyventi kitos valstybės narės
šalyje, jei jie yra darbuotojai arba studentai arba jei jie turi visavertį sveikatos
draudimą priimančiojoje valstybėje narėje ir užtikrina, kad turi pakankamai
išteklių sau ir savo šeimos nariams, kad per savo gyvenimo šalyje
laikotarpį netaptų našta priimančiosios valstybės narės socialinės paramos
sistemai. Direktyvos nuostatos taip pat numato, kad vaikai, kurie gyvena
priimančiojoje valstybėje narėje ir mokosi švietimo įstaigoje, ir vienas iš tėvų,
kuris faktiškai globoja vaikus, nepraranda teisės gyventi šalyje, jei Sąjungos
pilietis išvyksta iš priimančiosios valstybės narės arba miršta.
Kadangi Direktyva 2004/38 iš dalies pakeitė minėtą reguliavimą
(panaikino Reglamento Nr. 1613/68 10 straipsnį, tačiau nepakeitė Reglamento
12 straipsnio, numatančio Sąjungos piliečio vaiko teisę mokytis), nebuvo
visiškai aišku, ar valstybės narės pilietis, kur mokosi jo vaikas, gali kaip vienas
iš tėvų, kuris šį vaiką faktiškai prižiūri, vien remdamasis Reglamento Nr.
1612/68 12 straipsniu, naudotis teise gyventi šioje šalyje, net jei jis neatitinka
Direktyvoje 2004/38 nustatytų reikalavimų, ar, vis dėlto, teisė gyventi šalyje
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jam gali būti pripažinta, tik jei jis atitinka šiuos reikalavimus. Apžvelgiamame
prejudiciniame sprendime Europos Sąjungos Teisingumo Teismo didžioji
teisėjų kolegija pašalino kilusias abejones ir konstatavo, kad vienas iš
tėvų, faktiškai prižiūrintis darbuotojo migranto vaiką, kai šis mokosi šioje
valstybėje, turi teisę gyventi priimančiojoje valstybėje narėje ir šiai teisei
netaikoma sąlyga turėti pakankamų išteklių ir visavertį sveikatos draudimą
šioje valstybėje narėje.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje nustatyta, kad 1989 m. Portugalijos pilietė
M. Teixeira su savo vyru, kuris taip pat yra Portugalijos pilietis, atvyko
į Jungtinę Karalystę ir dirbo šioje valstybėje narėje 1989–1991 metais.
Jų dukra Patricija gimė Jungtinėje Karalystėje 1991 m. birželio 2 dieną.
M. Teixeira ir jos vyras vėliau nutraukė santuoką, bet abu liko gyventi
Jungtinėje Karalystėje. Po 1991 m. M. Teixeira Jungtinėje Karalystėje dirbo su
pertraukomis. M. Teixeira nevykdė profesinės veiklos tuo metu, kai Patricija
pradėjo mokytis Jungtinėje Karalystėje, tačiau ji dirbo įvairiais laikotarpiais,
kai jos dukra tęsė mokslus. 2006 m. birželio 13 d. teismas nusprendė, kad
Patricija turi gyventi su tėvu, tačiau ji gali kiek nori bendrauti su motina.
2006 m. lapkričio mėnesį Patricija pradėjo lankyti vaikų priežiūros kursus
Lambeto Vauxhall Learning Centre. 2007 m. kovo mėnesį Patricija persikėlė
gyventi pas motiną.
2007 m. balandžio 11 d. M. Teixeira kreipėsi dėl būsto paramos,
skiriamos jo neturintiems asmenims pagal 1996 m. Akto dėl būsto paramos
VII skyrių. Tačiau jos prašymas buvo atmestas, kadangi ji neturėjo teisės
gyventi Jungtinėje Karalystėje: nedirbo ir neturėjo pakankamai išteklių. M.
Texteira apskundė priimtą sprendimą. Grįsdama savo teisę gyventi Jungtinėje
Karalystėje, ji rėmėsi Reglamento Nr. 1612/68 12 straipsniu, t. y. vaiko teise
mokytis.
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismas
konstatavo, jog darbuotojų migrantų vaikų teisė į vienodą požiūrį, kiek
tai susiję su teise lankyti švietimo įstaigą, pagal Reglamento Nr. 1612/68
12 straipsnį suteikiama tik vaikams, kurie gyvena valstybės narės, kurioje
vienas iš jų tėvų dirba arba dirbo, teritorijoje. Ši nuostata, Teisingumo Teismo
teigimu, nustato, jog teisę lankyti švietimo įstaigą lemia vaiko apsigyvenimas
priimančiojoje valstybėje narėje. Vaikai, kurie apsigyveno priimančioje
valstybėje narėje kaip darbuotojo migranto šeimos nariai (nagrinėjamu
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atveju – kaip darbuotojo migranto vaikas), kuris, kaip M. Teixeira dukra
pagrindinėje byloje, nuo gimimo gyvena valstybėje narėje, kur jo tėvas
ar motina dirba ar dirbo, gali naudotis teise lankyti švietimo įstaigą šioje
valstybėje. Atsižvelgdamas į 1995 m. gegužės 4 d. sprendime byloje Gaal
(C-7/94) pateiktus išaiškinimus bei Reglamento 1612/68 12 straipsnio
turinį ir tikslus, Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad pirma, kai vaikas
įgyja teisę lankyti švietimo įstaigą pagal minėto reglamento 12 straipsnį
dėl apsigyvenimo valstybės narės, kurioje vienas iš tėvų dirba ar dirbo,
teritorijoje, vaiko teisė gyventi šalyje išlieka ir nebegali būti ginčijama
dėl to, kad neatitinka šio reglamento 10 straipsnyje įtvirtintų sąlygų, t. y.
reikalavimo, kad vaikas per visą mokymosi laikotarpį išsaugotų specifinę
teisę gyventi šalyje. Antra, vaikų teisė į vienodą požiūrį, kiek tai susiję su
teise lankyti švietimo įstaigą, nepriklauso nuo aplinkybės, ar jų tėvas ar
motina išsaugo darbuotojo migranto statusą priimančioje valstybėje narėje.
Kaip matyti iš to paties 12 straipsnio formuluotės, ši teisė suteikiama ne tik
darbuotojų migrantų vaikams, bet taikoma ir buvusių darbuotojų migrantų
vaikams. Taigi Reglamento 1612/68 12 straipsnį reikia taikyti atskirai nuo
kitų Sąjungos teisės nuostatų, aiškiai reglamentuojančių teisės gyventi kitoje
valstybėje narėje įgyvendinimo sąlygas, o Reglamento 1612/68 12 straipsnio
savarankiško pobūdžio negali paneigti įsigaliojusi Direktyva 2004/38, kadangi
ji nei panaikino, nei pakeitė minėtą 12 straipsnį.
Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad Reglamento Nr. 1612/68
tikslas – laisvas darbuotojų judėjimas – reikalauja kuo geriausių darbuotojo
šeimos integracijos į priimančiąją valstybę narę sąlygų ir kad atsisakius
vaikus prižiūrintiems tėvams suteikti galimybę gyventi priimančiojoje
valstybėje narėje, kol jų vaikai mokosi, šie galėtų netekti Sąjungos teisės aktų
leidėjo jiems suteiktos teisės. Todėl Reglamento Nr. 1612/68 12 straipsnio
nuostata negali būti aiškinama siaurai ir bet kuriuo atveju neturi prarasti
savo veiksmingumo. Atsižvelgiant į tai, negalima teigti, kad nagrinėjamos
teisės gyventi šalyje įgijimas siejamas su finansinio nepriklausomumo sąlyga.
Aiškinimą, kad vaikų teisė gyventi priimančiojoje valstybėje narėje, kurioje
jie mokosi, ir vieno iš tėvų, kuris faktiškai juos prižiūri, teisė gyventi šioje
valstybėje nesiejama su sąlyga turėti pakankamų išteklių ir visavertį sveikatos
draudimą, Teisingumo Teismas grindė Direktyvos 2004/38 12 straipsnio
3 dalimi, pagal kurią Sąjungos piliečio išvykimas arba jo mirtis nereiškia
teisės gyventi šalyje praradimo jo vaikams ar vienam iš tėvų, kuris faktiškai
globoja vaikus, neatsižvelgiant į pilietybę, jei vaikai gyvena priimančiojoje
valstybėje narėje ir mokosi švietimo įstaigoje, iki mokslų baigimo.
572

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga

Teisingumo Teismas pažymėjo, kad nors minėta nuostata nagrinėtoje byloje
nebuvo taikoma, tai parodo ypatingą svarbą, kuri Direktyvoje 2004/38
teikiama vaikų, besimokančių priimančiojoje valstybėje narėje, ir tėvų, kurie
juos prižiūri, situacijai.
Dar daugiau, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad remiantis Reglamento
Nr. 1612/68 12 straipsnio formuluote, šis straipsnis taikomas tiek vaikams,
kurių vienas iš tėvų dirba priimančiojoje valstybėje narėje, tiek vaikams,
kurių vienas iš tėvų joje dirbo. Todėl buvusių darbuotojų migrantų vaikai gali
naudotis iš šio straipsnio kylančiomis teisėmis lygiai taip pat, kaip ir Sąjungos
piliečių, kurie turi darbuotojų migrantų statusą, vaikai – pakanka, kad
vaikas, kuris mokosi priimančiojoje valstybėje narėje, būtų joje apsigyvenęs,
kai vienas iš tėvų šioje valstybėje naudojosi teise gyventi kaip darbuotojas
migrantas. Teisingumo Teismas priėjo prie išvados, jog vaiko teisė gyventi
šioje valstybėje, kad joje galėtų mokytis, pagal Reglamento Nr. 1612/68
12 straipsnį ir ja pagrįsta vieno iš tėvų, kuris jį faktiškai prižiūri, teisė gyventi
šalyje negali būti siejamos su sąlyga, kad vienas iš tėvų tuo metu, kai vaikas
pradėjo mokslus, vykdytų priimančiojoje valstybėje narėje profesinę veiklą
kaip darbuotojas migrantas.
Šiame kontekste Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį, kad M. Teixeira
dukrai buvo 15 metų, kai buvo pateiktas prašymas dėl būsto paramos, o
per tą laiką jai sukako 18 metų, t. y. pagal galiojančius Jungtinės Karalystės
teisės aktus ji tapo pilnametė. Šiuo aspektu pažymėta, kad tiek Reglamento
1612/68 12 straipsnyje numatyta teisė lankyti švietimo įstaigą, tiek su ja
susijusi vaiko teisė gyventi šalyje, atsižvelgiant į jų dalyką ir tikslą, tęsiasi, kol
šis vaikas baigia mokslus. Reglamento 1612/68 12 straipsnio taikymo sritis
apima ir aukštojo mokslo studijas bei finansinę paramą studentams, kurie
tęsia studijas, net jeigu jie jau sulaukė 21 metų ar daugiau ir nebėra išlaikomi
tėvų. Vaikas gali baigti mokslus jau sulaukęs pilnametystės, todėl minėto
12 straipsnio taikymo siejimas su amžiaus riba arba išlaikomo vaiko statusu
prieštarautų ne tik šios nuostatos formuluotei, bet ir esmei.
Teisingumo Teismas, apibendrindamas, nurodė, kad nors laikoma, jog
vaikas, kuris sulaukė pilnametystės, iš esmės gali patenkinti savo poreikius,
vieno iš tėvų, prižiūrinčio vaiką, kuris turi teisę mokytis priimančioje
valstybėje narėje, teisė gyventi toje valstybėje vis dėlto gali būti pratęsiama
ir sulaukus šio amžiaus, jeigu vaikui ir toliau reikia, kad šalia būtų ir juo
rūpintųsi vienas iš tėvų, kad jis galėtų tęsti ir baigti mokslus.
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Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija)
nusprendė:
Valstybės narės pilietis, kuris dirbo kitoje valstybėje narėje, kurioje jo
vaikas mokosi, tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis gali kaip vienas
iš tėvų, kuris šį vaiką faktiškai prižiūri, naudotis teise gyventi priimančiojoje
valstybėje narėje vien remdamasis 1968 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento
(EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje, iš dalies
pakeisto 1992 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2434/92,
12 straipsniu ir neturi atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių
teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančioje
Reglamentą Nr. 1612/68 ir panaikinančioje 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, nustatytų reikalavimų.
Vaiką, kuris turi teisę mokytis pagal Reglamento Nr. 1612/68
12 straipsnį, faktiškai prižiūrinčio vieno iš tėvų turimai teisei gyventi
priimančiojoje valstybėje narėje netaikoma sąlyga turėti pakankamų išteklių,
kad netaptų našta šios valstybės narės socialinės paramos sistemai gyvenimo
joje laikotarpiu, ir visavertį sveikatos draudimą šioje valstybėje narėje.
Teisei gyventi priimančiojoje valstybėje narėje, kuria naudojasi vienas
iš tėvų, faktiškai prižiūrintis darbuotojo migranto vaiką, kai šis mokosi šioje
valstybėje, netaikoma sąlyga, kad vienas iš tėvų tuo metu, kai vaikas pradėjo
mokytis, vykdytų šioje valstybėje narėje profesinę veiklą kaip darbuotojas
migrantas.
Teisė gyventi priimančiojoje valstybėje narėje, kuria naudojasi vienas
iš tėvų, faktiškai prižiūrintis darbuotojo migranto vaiką, kai šis mokosi šioje
valstybėje, pasibaigia šiam vaikui sulaukus pilnametystės, nebent vaikui ir
toliau reikia, kad šalia būtų ir juo rūpintųsi vienas iš tėvų, kad jis galėtų tęsti
ir baigti mokslus.

574

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga

3.5. 2010 m. kovo 2 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas
Aydin Salahadin Abdulla, Kamil Hasan, Ahmed Adem
ir Hamrin Mosa Rashi, Dler Jamal prieš Vokietijos Federacinę Respubliką
(sujungtose bylose C-175/08, C-176/08, C-178/08 ir C-179/08)
Prašymai priimti prejudicinį sprendimą pateikti dėl 2004 m. balandžio
29 d. Tarybos direktyvos 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų
be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga
tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių
standartų (toliau – ir Direktyva 2004/83) 11 straipsnio 1 dalies e punkto,
skaitomo kartu su šios direktyvos 2 straipsnio c punktu, išaiškinimo.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Direktyva 2004/83 nustato sąlygas, kurias turi atitikti trečiųjų šalių
piliečiai, kad jiems galėtų būti suteikiamas pabėgėlio statusas vienoje iš
Europos Sąjungos valstybių narių. Direktyva taip pat numato, kad trečiosios
šalies pilietis nustoja būti pabėgėliu, jei jis arba ji dėl aplinkybių, dėl kurių
buvo pripažintas pabėgėliu, nebebuvimo nebegali atsisakyti naudotis savo
pilietybės valstybės apsauga.
Teisingumo Teismas apžvelgiamame prejudiciniame sprendime
paaiškina, kokie yra būtiniausi pabėgėlių statuso ar papildomos apsaugos
statuso suteikimo bei panaikinimo standartai. Sprendime, be kita ko,
analizuojamas sąvokos „aplinkybių pasikeitimas“ turinys bei nubrėžiamos
gairės, koks aplinkybių pasikeitimas gali būti pripažįstamas svarbiu ir
nelaikino pobūdžio. Konstatuota, kad aplinkybių pasikeitimo svarbaus ir
nelaikino pobūdžio įvertinimas reiškia, kad nėra pagrįstos baimės, jog asmens
atžvilgiu bus vykdomi persekiojimo veiksmai, esantys sunkiais pagrindinių
žmogaus teisių pažeidimais direktyvos 9 straipsnio 1 dalies prasme.
Apžvelgiamas sprendimas aktualus ir dėl to, jog jame paaiškinama,
kaip turėtų būti taikomas tikėtinimumo kriterijus, vertinant grėsmę, kylančią
dėl kitų aplinkybių, pateisinančių suinteresuotojo asmens baimę būti
persekiojamam arba dėl tos paties priežasties kaip pirminė, arba dėl vienos iš
kitų direktyvos 2 straipsnio c punkte nurodytų priežasčių.
Pažymėtina, kad šiame prejudiciniame sprendime suformuotos
nuostatos jau taikomos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylose
dėl užsieniečių papildomos apsaugos Lietuvos Respublikoje panaikinimo.
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 29 d.
sprendime administracinėje byloje Nr. A858-737/2010, remiantis apžvelgiamo
prejudicinio sprendimo nuostatomis, be kita ko, konstatuota, kad papildoma
apsauga gali būti suteikiama ir dėl konkrečiam asmeniui gresiančios
individualios grėsmės, ir dėl bendros kritinės situacijos kilmės valstybėje
(arba šių abiejų grėsmių pagrindu).
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Laikotarpiu nuo 1997 iki 2002 m. pareiškėjai pagrindinėje byloje
atvyko į Vokietiją, kurioje pateikė prieglobsčio prašymus. Grįsdami savo
atitinkamus prašymus, jie nurodė įvairias priežastis, dėl kurių baiminasi, kad
Irake juos persekios Sadamo Huseino „Baath“ partijos režimas. Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (Federalinė migracijos ir pabėgėlių reikalų
tarnyba, toliau – Bundesamt) suteikė jiems pabėgėlio statusą 2001 ir 2002
metais. 2004 ir 2005 metais Bundesamt, atsižvelgdama į situacijos Irake
pokyčius, pradėjo suinteresuotiesiems asmenims suteikto pabėgėlio statuso
panaikinimo procedūras. Užbaigus šias procedūras, ji 2005 m. nuo sausio iki
rugpjūčio mėnesių priimtais sprendimais iš tiesų panaikino šį statusą.
Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį klausimą
pateikęs teismas iš esmės klausė, ar 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos
direktyvos 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės
priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė
apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų
11 straipsnio 1 dalies e punktą1 reikia aiškinti taip, kad pabėgėlio statuso
netenkama jau tuomet, kai nebėra pagrįstos pabėgėlio persekiojimo baimės,
kuria remiantis šis statusas buvo pripažintas, dėl vienos iš direktyvos
2 straipsnio c punkte2 nurodytų priežasčių ir jis dėl kitų priežasčių neturi
baimintis dėl „persekiojimo“ direktyvos 2 straipsnio c punkto prasme.
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Direktyvos 11 straipsnio 1 dalies
e punkte, kaip ir Ženevos konvencijos 1 straipsnio C dalies 5 punkte,
1

2

Direktyvos 11 straipsnyje „Pabėgėlio statuso panaikinimas“ nustatyta:
„1. Trečiosios šalies pilietis <...> nustoja būti pabėgėliu, jei jis arba ji:
e) dėl aplinkybių, dėl kurių buvo pripažintas pabėgėliu, nebebuvimo nebegali atsisakyti naudotis
savo pilietybės valstybės apsauga;
Remiantis direktyvos 2 straipsnio c punktu, pabėgėlis – trečiosios šalies pilietis, kuris dėl pagrįstos
persekiojimo dėl rasės, religijos, tautybės, politinių pažiūrų ar priklausymo tam tikrai socialinei
grupei baimės yra ne savo pilietybės šalyje ir negali arba dėl tokios baimės nepageidauja atsiduoti
tos šalies globai, arba asmuo be pilietybės, kuris, būdamas ne savo gyventoje šalyje dėl pirmiau
minėtų priežasčių, negali ar dėl tokios baimės nenori į ją grįžti, ir kuriam netaikomas 12 straipsnis.
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numatyta, kad pabėgėlio statuso netenkama, kai nebėra aplinkybių, dėl
kurių šis statusas buvo pripažintas, t. y. kitaip tariant, kai nebetenkinamos
pabėgėlio statuso suteikimo sąlygos. Nurodydamas, kad „nebėra“ šių
aplinkybių, kad pilietis „nebegali atsisakyti naudotis savo pilietybės valstybės
apsauga“, jis pačiu savo tekstu įtvirtina priežastinį ryšį tarp aplinkybių
pasikeitimo ir suinteresuotojo asmens negalėjimo išlaikyti atsisakymą, taigi
ir išsaugoti savo pabėgėlio statusą, nes pirminė jo baimė būti persekiojamam
nebėra pagrįsta. Tiek, kiek šioje nuostatoje nurodoma, kad pilietis „nebegali
atsisakyti“ naudotis savo kilmės valstybės apsauga, reiškia, kad nagrinėjama
„apsauga“ yra tokia, kokios iki šiol trūko, t. y. apsauga nuo direktyvoje
numatytų persekiojimo veiksmų. Taigi aplinkybės, parodančios kilmės
valstybės negalėjimą arba, atvirkščiai, galėjimą užtikrinti apsaugą nuo
persekiojimo veiksmų, yra lemiamas vertinimo kriterijus, kuriuo remiantis
suteikiamas arba prireikus simetriškai panaikinamas pabėgėlių statusas.
Tam, kad galėtų daryti išvadą apie tai, jog pabėgėlio baimė būti
persekiojamu nebėra pagrįsta, remdamosi direktyvos 7 straipsnio 2 dalimi,
kompetentingos valdžios institucijos, atsižvelgdamos į individualią pabėgėlio
situaciją, turi patikrinti, ar nagrinėjamos trečiosios šalies apsaugos teikėjas
ar teikėjai ėmėsi pagrįstų priemonių užkirsti kelią persekiojimui, taigi, ar jie
visų pirma turi veiksmingą teisinę sistemą persekiojimo veiksmams nustatyti,
persekioti baudžiamąja tvarka ir nubausti už juos ir ar suinteresuotasis
pilietis, panaikinus jo pabėgėlio statusą, galės gauti tokią apsaugą. Atlikdamos
šį patikrinimą kompetentingos valdžios institucijos ypač turi įvertinti, pirma,
institucijų, administracijų ir saugumo pajėgų ir, antra, trečiosios šalies grupių
ar subjektų, kurie dėl savo veikimo ar neveikimo gali vykdyti persekiojimo
veiksmus asmens, kuriam suteiktas pabėgėlio statusas, atžvilgiu jam grįžus
į šią šalį funkcionavimo sąlygas. Remiantis direktyvos 4 straipsnio 3 dalimi,
susijusia su faktų ir aplinkybių įvertinimu, šios valdžios institucijos gali
atsižvelgti visų pirma į kilmės šalies įstatymus ir taisykles bei jų taikymo būdą
bei tai, kiek šioje šalyje yra užtikrintas pagrindinių žmogaus teisių laikymasis.
Be to, direktyvos 11 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kompetentingų
valdžios institucijų nustatytas aplinkybių pasikeitimas turi būti „toks svarbus
ir nelaikino pobūdžio“, kad pabėgėlio baimė būti persekiojamam nebegalėtų
būti laikoma pagrįsta. Aplinkybių pasikeitimas yra „svarbus ir nelaikino
pobūdžio“ direktyvos 11 straipsnio 2 dalies prasme, kai veiksniai, kuriais
buvo grindžiama pabėgėlio baimė būti persekiojamam, gali būti laikomi
pašalintais ilgam laikui. Taigi aplinkybių pasikeitimo svarbaus ir nelaikino
pobūdžio įvertinimas reiškia, kad nėra pagrįstos baimės, jog asmens atžvilgiu
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bus vykdomi persekiojimo veiksmai, esantys sunkiais pagrindinių žmogaus
teisių pažeidimais direktyvos 9 straipsnio 1 dalies prasme.
Sprendime pažymėta, kad apsaugos teikėjas ar teikėjai, kurių lygmeniu
vertinamas aplinkybių pasikeitimo kilmės šalyje realumas, remiantis
direktyvos 7 straipsnio 1 dalimi, yra arba pati valstybė, arba valstybę ar didelę
valstybės teritoriją valdančios partijos ar organizacijos, įskaitant tarptautines
organizacijas. Dėl šio aspekto pripažinta, jog direktyvos 7 straipsnio 1 dalimi
nedraudžiama, kad apsaugą užtikrintų tarptautinės organizacijos, įskaitant
tarptautinių karinių pajėgų buvimą trečiosios šalies teritorijoje.
Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad remiantis direktyvos
sistema, pabėgėlio statusas gali būti panaikinamas neatimant iš atitinkamo
asmens teisės prašyti suteikti papildomos apsaugos statusą, jeigu pateikiama
visa direktyvos 4 straipsnyje nurodyta būtina informacija ir galima nustatyti,
kad įvykdytos direktyvos 4 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, galinčios pateisinti
tokią apsaugą.
Nacionalinis teismas taip pat klausė, ar tuo atveju, kai nebelieka
aplinkybių, kuriomis remiantis buvo suteiktas pabėgėlio statusas, ir valstybės
narės kompetentingos valdžios institucijos patikrina, ar nėra kitų aplinkybių,
pateisinančių suinteresuotojo asmens baimę būti persekiojamam arba
dėl tos paties priežasties kaip pirminė, arba dėl vienos iš kitų direktyvos
2 straipsnio c punkte nurodytų priežasčių, tikėtinumo kriterijus, taikomas
įvertinti grėsmę, kylančią dėl šių kitų aplinkybių, yra tas pats, kuris taikomas
pripažįstant pabėgėlio statusą.
Teisingumo Teismas į šį klausimą atsakė teigiamai, t. y. tikėtinumo
kriterijus, taikomas įvertinti grėsmę, kylančią dėl šių kitų aplinkybių, yra tas
pats, kuris taikomas pripažįstant pabėgėlio statusą. Šiuo atveju kompetentingų
valdžios institucijų atliktinas kitų aplinkybių nei tos, dėl kurių buvo suteiktas
pabėgėlio statusas, buvimo vertinimas yra analogiškas tam, kuris atliekamas
nagrinėjant pirminį prašymą.
Be to, Teismas nurodė, kad direktyvos 4 straipsnio 4 dalis3 tiek,
kiek joje pateikiamos nuorodos į ankstesnių persekiojimo veiksmų arba
grasinimų persekioti apimtį kaip įrodymą, gali būti taikoma tuo atveju, kai
kompetentingos valdžios institucijos ketina panaikinti pabėgėlio statusą
pagal direktyvos 11 straipsnio 1 dalies e punktą, o suinteresuotasis asmuo,
siekdamas pateisinti tolesnį pagrįstos persekiojimo baimės buvimą, nurodo
3

Remiantis direktyvos 4 straipsnio 4 dalimi, „tai, kad prašytojas jau buvo persekiojamas <...> arba
buvo tiesiogiai grasinama persekioti <...>, yra rimtas pagrįstos prašytojo persekiojimo baimės <...>
požymis, nebent yra tinkamų priežasčių manyti, kad toks persekiojimas <...> nesikartos.“
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kitas aplinkybes nei tos, dėl kurių jis buvo pripažintas pabėgėliu. Tačiau
įprastai taip galės būti tik tuomet, kai persekiojimo priežastis yra kita nei
ta, kuri buvo nustatyta pabėgėlio statuso suteikimo metu, ir ankstesni
persekiojimo veiksmai arba grasinimai persekioti egzistuoja ir turi sąsają su
šioje stadijoje nagrinėjama persekiojimo priežastimi.
Tuo atveju, kai pabėgėlis, nurodantis tą pačią persekiojimo priežastį
kaip ta, kuri buvo nustatyta pabėgėlio statuso suteikimo metu, nesutinka su
kompetentingomis valdžios institucijomis teigdamas, kad nebelikus faktų,
dėl kurių buvo suteiktas šis statusas, vėliau atsirado kitų faktų, dėl kurių kyla
persekiojimo baimė dėl tos pačios priežasties, vertinimas paprastai turi būti
atliekamas ne pagal direktyvos 4 straipsnio 4 dalį, o pagal jos 11 straipsnio
2 dalį.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija)
nusprendė:
2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 2004/83/EB dėl trečiųjų
šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims,
kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos
pobūdžio būtiniausių standartų 11 straipsnio 1 dalies e punktas turi būti
aiškinamas taip:
– asmuo netenka pabėgėlio statuso, kai, atsižvelgiant į atitinkamoje
trečiojoje šalyje įvykusį svarbų ir nelaikino pobūdžio aplinkybių pasikeitimą,
nebėra aplinkybių, kuriomis buvo grindžiama pabėgėlio persekiojimo baimė,
kuria remiantis šis statusas buvo pripažintas, dėl vienos iš Direktyvos 2004/83
2 straipsnio c punkte nurodytų priežasčių, ir jis dėl kitų priežasčių neturi
baimintis dėl „persekiojimo“ Direktyvos 2004/83 2 straipsnio c punkto
prasme,
– siekdamos įvertinti aplinkybių pasikeitimą, valstybės narės
kompetentingos valdžios institucijos, atsižvelgdamos į individualią pabėgėlio
situaciją, turi patikrinti, ar Direktyvos 2004/83 7 straipsnio 1 dalyje
nurodytas apsaugos teikėjas ar teikėjai ėmėsi pagrįstų priemonių užkirsti
kelią persekiojimui, taigi, ar jie visų pirma turi veiksmingą teisinę sistemą
persekiojimo veiksmams nustatyti, persekioti baudžiamąja tvarka ir nubausti
už juos ir ar suinteresuotasis pilietis, panaikinus jo pabėgėlio statusą, galės
gauti tokią apsaugą,
– Direktyvos 2004/83 7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytais
apsaugos teikėjais gali būti valstybę ar žymią valstybės teritoriją valdančios
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tarptautinės organizacijos, įskaitant tarptautinių karinių pajėgų buvimą šioje
teritorijoje.
Tuo atveju, kai nebelieka aplinkybių, kuriomis remiantis buvo suteiktas
pabėgėlio statusas, ir valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos
patikrina, ar nėra kitų aplinkybių, pateisinančių suinteresuotojo asmens
baimę būti persekiojamam arba dėl tos pačios priežasties kaip pirminė,
arba dėl vienos iš kitų Direktyvos 2004/83 2 straipsnio c punkte nurodytų
priežasčių, tikėtinumo kriterijus, taikomas įvertinti grėsmę, kylančią dėl šių
kitų aplinkybių, yra tas pats, kuris taikomas pripažįstant pabėgėlio statusą.
Direktyvos 2004/83 4 straipsnio 4 dalis tiek, kiek joje pateikiamos
nuorodos į ankstesnių persekiojimo veiksmų arba grasinimų persekioti apimtį
kaip įrodymą, gali būti taikoma tuo atveju, kai kompetentingos valdžios
institucijos ketina panaikinti pabėgėlio statusą pagal Direktyvos 2004/83
11 straipsnio 1 dalies e punktą, o suinteresuotasis asmuo, siekdamas pateisinti
tolesnį pagrįstos persekiojimo baimės buvimą, nurodo kitas aplinkybes nei
tos, dėl kurių jis buvo pripažintas pabėgėliu. Tačiau įprastai taip galės būti
tik tuomet, kai persekiojimo priežastis yra kita nei ta, kuri buvo nustatyta
pabėgėlio statuso suteikimo metu, ir ankstesni persekiojimo veiksmai arba
grasinimai persekioti egzistuoja ir turi sąsają su šioje stadijoje nagrinėjama
persekiojimo priežastimi.
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4. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalga
4.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m. sausio 5 d. sprendimas
byloje IMPAR LTD. prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 13102/04)
Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, jog buvo
pažeista Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
(toliau – ir Konvencija) 6 straipsnio 1 dalis (teisė į teisingą teismą per
įmanomai trumpiausią laiką). Apžvelgiama byla reikšminga tuo, kad joje
pirmą kartą byloje prieš Lietuvą nustatyta, jog Konvencijos 6 straipsnis
taikytinas ir bylai, kylančiai iš mokestinių teisinių santykių.
Faktinės bylos aplinkybės
Uždaroji akcinė bendrovė „Impar“ (toliau – ir Įmonė) su skundu prieš
Lietuvą į Europos Žmogaus Teisių Teismą (toliau – ir Teismas) kreipėsi
dėl pernelyg ilgai užsitęsusio teisminio proceso mokestinio ginčo byloje.
Mokestinis ginčas buvo pradėtas 1997 m. rugsėjo 18 d. ir pasibaigė 2003
m. spalio 28 d., kai Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį, kuria atsisakė
nagrinėti bendrovės kasacinį skundą, argumentuodamas, kad ji nekelia
svarbaus teisės klausimo. Taigi procesas trijose teismų instancijose tęsėsi
šešerius metus ir vieną mėnesį.
Neoficiali sprendimo apžvalga
Spręsdama Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies taikymo mokestiniuose
ginčuose klausimą, teisėjų kolegija pirmiausia pažymėjo, kad vadovaujantis
Teismo praktika (žr., pvz., sprendimą Ferrazzini prieš Italiją, pareiškimo Nr.
44759/98, 29 par., ECHR 2001-VII), dažniausiai pripažįstama, jog mokestiniai
ginčai, nepaisant mokesčių mokėtojui galimai sukeliamų neigiamų finansinių
padarinių, nepatenka į 6 straipsnio taikymo sritį (jų neapima samprata
„asmens civilinės teisės ir pareigos“). Vis dėlto, pažymėjęs, jog apžvelgiama
byla nesudarė poreikio peržiūrėti minėtą praktiką, Teismas, įvertinęs
nagrinėjamos bylos aplinkybes, pripažino, kad nacionalinės teisės normų,
numatančių baudas už nuolatinį mokestinių įstatymų pažeidinėjimą,
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pobūdis, baudimo tikslas (sulaikyti asmenis nuo naujų pažeidimų darymo
bei įgyvendinti teisingumą juos nubaudžiant), taip pat baudos dydis (šiuo
atveju pareiškėjui buvo skirta 808 929 litų bauda) leido konstatuoti, kad
nacionaliniame procese Konvencijos 6 straipsnio taikymo prasme įmonei
buvo pareikštas baudžiamasis kaltinimas.
Kaip minėta, procesas Lietuvoje truko 6 metus ir 1 mėnesį. Vertindamas
teisminio proceso trukmę, teismas neteikė reikšmės Vyriausybės atstovo
pastebėjimui, jog byla daugiau nei metams buvo sustabdyta pačios Įmonės
prašymu (kol pagal teisėsaugos institucijų pavedimą Revizijų departamentas
prie Finansų ministerijos atliko Įmonės finansinės ūkinės veiklos reviziją).
Teismas pabrėžė, kad valstybės institucijoms tenka atsakomybė visus
reikalingus tyrimus atlikti per įmanomai trumpiausią laiką, todėl atsakyti
už bet kokį uždelsimą tokiu atveju, kaip nurodytas, taip pat tenka joms.
Įvertinęs visas bylos aplinkybes, Teismas pripažino, jog nebuvo užtikrintas
reikalavimas bylą išnagrinėti per kiek įmanomą trumpesnį laiką, dėl ko buvo
pažeista Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis.
Šioje byloje Įmonė taip pat prašė pripažinti, jog Lietuva, sudarydama
sąlygas skirti 808 929 litų dydžio baudą, pažeidė jos nuosavybės teises, kurių
apsaugą užtikrina Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnis.
Tačiau Teismas šį teiginį pripažino nepagrįstu pažymėjęs, kad
vadovaujantis nurodytu straipsniu, valstybei leidžiama nustatyti tokius
įstatymus, kurie yra reikalingi mokesčių mokėjimui užtikrinti. Be to,
atsakingoms institucijoms turi būti užtikrintos galimybės skirti ir didelio
dydžio baudas. Nagrinėjamoje byloje Teismas pripažino, kad skirta bauda
laikytina didele, tačiau nenustatyta, jog ji prieštarautų prieš tai paminėtiems
teisėtiems valstybės siekiams ir interesams, susijusiems su baudų skyrimu.
Pagal Konvencijos 41 straipsnį Įmonės naudai iš Lietuvos buvo priteista
900 eurų neturtinei žalai atlyginti.
4.2. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m. kovo 16 d. sprendimas
byloje Carson ir kiti prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 42184/05)
Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas (Didžioji kolegija)
konstatavo, jog Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos (toliau – ir Konvencija) 14 straipsnis (diskriminacijos
uždraudimas), taikant jį kartu su Konvencijos 1 protokolo 1 straipsniu
(nuosavybės apsauga), nebuvo pažeisti. Apžvelgiama byla reikšminga tuo, kad
joje nagrinėjama socialinio draudimo įmokų sąsaja su teise į senatvės pensiją,
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taip pat pensinio amžiaus asmenų, gyvenančių ir nebegyvenančių pensijas
išmokančioje valstybėje, diskriminacijos klausimas.
Faktinės bylos aplinkybės
Pareiškėjai nagrinėtoje byloje buvo 13 Britanijos piliečių, gimusių
tarp 1913 ir 1937 metų bei vėliau emigravusių į Pietų Afriką, Australiją ar
Kanadą. Iki emigracijos jie dalį savo gyvenimo praleido dirbdami Jungtinėje
Karalystėje, mokėdami socialinio draudimo įmokas. 2002 metais Annette
Carson (viena iš pareiškėjų) iškėlė bylą Jungtinėje Karalystėje, siekdama
nuginčyti valdžios sprendimą, kuriuo jos pensija nebuvo indeksuota
(priklausomai nuo infliacijos). Pareiškėja teigė, jog ji tapo diskriminacijos
auka, nes Britanijos pensininkai buvo traktuojami skirtingai nei kiti
(priklausomai nuo gyvenamosios vietos). Pareiškėja nurodė, jog ji tam tikrą
laiką dirbo Jungtinėje Karalystėje ir mokėjo įmokas į socialinio draudimo
fondą, dėl to turi tokį pat pagrįstą pragyvenimo lygio užtikrinimo poreikį
kaip ir Jungtinėje Karalystėje ar kitose šalyse gyvenantys pensininkai, galėję
gauti didesnę pensiją dėl šalių dvišalio susitarimo. Tačiau pareiškėjos bazinis
pensijos tarifas buvo apskaičiuotas („įšaldytas“) iki tos dienos, kai ji išvyko iš
Jungtinės Karalystės. Pareiškėjos skundas buvo atmestas tiek pirmosios, tiek
apeliacinės instancijos teismo.
Lordų Rūmų teisėjai (visi, išskyrus vieną), nagrinėję Annette Carson
skundą, priėjo prie išvados, jos ji nebuvo analogiškoje ar labai panašioje
situacijoje kaip kad to paties amžiaus pensininkai, mokantys įmokas
gyvendami Jungtinėje Karalystėje ar šalyje, kurioje šalių dvišalio susitarimo
pagrindu yra galimybė gauti didesnę pensiją, ar tai, jog alternatyviai –
skirtingas traktavimas būtų pagrįstai ir objektyviai pateisinamas. Socialinio
draudimo išmokos, įskaitant ir valstybės mokamą pensiją, yra painiai
susijusių socialinio aprūpinimo ir mokesčių sistemos dalis, kuri egzistuoja
tam, kad būtų užtikrintas minimalus pragyvenimo lygis Jungtinėje
Karalystėje gyvenantiems asmenims. Įmokos į socialinio draudimo fondą
negali būti prilygintos įmokoms į privačias pensijų kaupimo programas,
nes lėšos (kartu su iš visuotinio apmokestinimo gaunamomis lėšomis) buvo
skirtos įvairių išmokų bei pašalpų finansavimui. Visai kitokia ekonominė
padėtis buvo kitose valstybėse, pavyzdžiui, Pietų Afrikoje, kur Annette
Carson gyveno: nors faktiškai ten nebuvo socialinės apsaugos, pragyvenimo
išlaidos buvo daug mažesnės, o rendo (Pietų Afrikos Respublikos piniginio
vieneto) vertė pastaraisiais metais, palyginus su svaru sterlingu, nukrito.
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Nacionaliniai teismai nusprendė, jog Annette Carson pati pasirinko
gyventi ne Jungtinėje Karalystėje, todėl pripažinus, jog jos argumentai
yra pagrįsti, tai reikštų teismo kišimąsi į politinį sprendimą, kuriuo buvo
paskirstytos valstybės (visuomenei skirtos) lėšos.
Neoficiali sprendimo apžvalga
Vertindamas pareiškėjų argumentus, susijusius su Konvencijos 14
straipsnio pažeidimais, Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir Teismas)
pirmiausia priminė, jog tam, kad būtų pripažintas pastarosios nuostatos
pažeidimas, būtina konstatuoti skirtingą požiūrį į asmenį dėl jų asmeninių
savybių ar statuso kitų asmenų atžvilgiu, esant tapačioms ar labai panašioms
aplinkybėms. Toks skirtingas požiūris į asmenį yra laikomas diskriminaciniu,
jei tam nėra objektyvaus ir pagrįsto pateisinimo, o būtent, jeigu tokiu
skirtingu požiūriu nėra siekiama teisėto tikslo arba siekiamas tikslas bei
taikomos priemonės neatitinka proporcingumo principo reikalavimų.
Teismas pripažino, jog asmens gyvenamoji vieta yra pripažįstama kaip vienas
iš asmens statuso Konvencijos 14 straipsnio prasme požymių.
Šiame kontekste Teismas teigė, jog nepakanka to, kad pareiškėjai,
nepaisant šalies kurioje jie gyvena, mokėję valstybinio draudimo įmokas
Jungtinėje Karalystėje, vien šiuo pagrindu būtų prilyginti visiems kitiems
Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems pensininkams. Priešingas aiškinimas
neatitiktų socialinio draudimo įmokų ir valstybės mokamų pensijų ryšio
supratimo. Priešingai nei privačių pensijų programų atveju, anot Teismo,
valstybinio draudimo įmokos neturi tiesioginės (išimtinės) sąsajos su
senatvės pensija. Vietoj to, iš jų gautos biudžeto pajamos buvo panaudotos
įvairioms socialinės apsaugos išmokoms (įskaitant nedarbo socialinio
draudimo išmokas, motinystės pašalpas, našlių pašalpas, išmokas netekties
atveju) ir valstybės teikiamoms sveikatos paslaugoms finansuoti. Dėl
sudėtingos socialinio aprūpinimo ir mokesčių sistemos jau tapo neįmanoma
atskirti (izoliuoti) vien tik socialinio draudimo išmokų mokėjimą, kaip
pakankamą pagrindą, nustatant lygią pensininkų, gavusių padidintą pensiją
ir, kaip pareiškėjų, negavusių tokios pensijos, padėtį. Be to, pensijų sistema
buvo sukurta tam, kad užtikrintų tam tikrus minimalius poreikius (minimalų
pragyvenimo lygį) būtent Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems asmenims.
Paminėtina, jog socialinės apsaugos sistemai būdingas išimtinai nacionalinis
pobūdis buvo pripažintas tiek vidaus, tiek tarptautiniu (Tarptautinės darbo
organizacijos 1952 metų Socialinės apsaugos konvencija ir 1964 metų
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Europos socialinės apsaugos kodeksas) lygiu.
Teismas pabrėžė, jog turint omenyje tai, kas pasakyta, būtų keblu
palyginti skirtingose šalyse gyvenančių pensininkų padėtį, nes skirtingose
šalyse egzistuoja gausybė skirtingų ekonominių ir socialinių kintamųjų.
Pensijos dydžiui įtaką galėtų daryti bet kuris ar keli iš minėtų skirtingų
kintamųjų, pavyzdžiui, infliacijos rodiklis, santykinės pragyvenimo
išlaidos, palūkanų norma (skolinimosi kaina), ekonominio augimo tempas,
valiutos keitimo kursas (vietinės valiutos ir sterlingo), socialinės apsaugos
perspektyvos (planai) ir mokesčių sistemos. Be to, kaip jau nacionaliniai
Jungtinės Karalystės teismai minėjo, nebūdami Jungtinės Karalystės
gyventojais, pareiškėjai neprisidėjo prie jos ekonomikos. Pavyzdžiui,
jie nemokėjo jokių mokesčių šioje šalyje ir neprisidėjo prie išlaidų dėl
padidėjusių pensijų kompensavimo.
Be kita ko, Teismas nusprendė, jog pareiškėjai nebuvo tapačioje ar
labai panašioje situacijoje, palyginus su pensininkais, gyvenančiais šalyse,
su kuriomis Jungtinė Karalystė turi sudariusi dvišalius susitarimus pensijų
srityje. Tokie susitarimai buvo sudaryti tam, kad patenkintų tam tikrus
Jungtinės Karalystės interesus. Todėl neišvengiamai skirtingos sąlygos yra
taikomos kiekvienoje šalyje priklausomai nuo to, ar yra sudarytas dvišalis
susitarimas ir kokios jo nuostatos. Teismas pabrėžė, jog būtų keista, jeigu
dvišalių susitarimų socialinėje sferoje sudarymas reikštų ir valstybės pareigą
suteikti tokias pačias garantijas kitiems asmenims, gyvenantiems kitose šalyse.
Tokia išvada ženkliai apribotų valstybių teisę sudaryti dvišalius susitarimus ir
tokių susitarimų naudą.
Atsižvelgęs į išdėstytus motyvus, Teismas konstatavo, kad Konvencijos
14 straipsnis, taikant jį kartu su Konvencijos 1 protokolo 1 straipsniu, nebuvo
pažeistas.
4.3. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m. balandžio 27d. sprendimas
byloje Ciubotaru prieš Moldovą (pareiškimo Nr. 27138/04)
Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir
Konvencija) 8 straipsnio (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą)
pažeidimą. Šis sprendimas yra svarbus tuo, jog buvo pripažinta, kad asmens
tautybės identifikavimas yra privataus gyvenimo aspektas, saugomas
Konvencijos.
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Faktinės bylos aplinkybės
Pareiškėjas Mihai Ciubotaru gyvena Kišiniove (Moldova). Jo tėvas
ir motina gimė Rumunijoje. Tėvų asmens dokumentuose, išduotuose
Rumunijoje, nebuvo jokios informacijos apie etninę jų kilmę. Tėvų santuokos
liudijime, sovietinės valdžios institucijų išduotame 1949 metais, etninės
tapatybės nurodymo vieta buvo palikta neužpildyta. Tačiau pareiškėjo gimimo
liudijime, išduotame taip pat sovietinės valdžios institucijų 1952 metais, tėvai
jau nurodomi kaip etniniai moldavai. Vėliau pareiškėjo tėvai buvo nurodomi
kaip etniniai moldavai ir jiems išduotose asmens tapatybės kortelėse. Šios
kortelės buvo išduotos pagal tėvų užpildytas ir pasirašytas paraiškas, kuriose
jie patys nurodė esantys moldavų tautybės. Savo sovietinėje tapatybės
kortelėje pareiškėjas taip pat buvo įvardintas moldavų tautybės asmeniu.
2002 metais pareiškėjas kreipėsi į Moldovos institucijas dėl sovietinės
asmens tapatybės kortelės pakeitimo į moldavišką. Paraiškoje, tautybės
nurodymo vietoje, jis įrašė „rumunas“. Tačiau jam buvo pasakyta, jog paraiška
nebus priimta, kol tautybės vietoje nebus įrašyta „moldavas“. Pareiškėjas
nusileido, tačiau netrukus po to parašė vietinei civilinės registracijos įstaigai
ir paprašė tautybės įrašą pakeisti iš moldavo į rumuną. Pareiškėjui atsakyta,
jog neįmanoma to padaryti, nes jo tėvai nebuvo įrašyti kaip esantys rumunų
tautybės savo gimimo ir santuokos liudijimuose. Tada pareiškėjas kreipėsi į
centrinę civilinės registracijos įstaigą, tačiau gavo tokį patį atsakymą. Jam buvo
patarta pabandyti Nacionaliniuose archyvuose ieškoti duomenų apie savo
senelių ar kitų protėvių rumunišką kilmę. Nesutikdamas su šiuo atsisakymu
pareiškėjas kreipėsi į aukštus pareigūnus, tačiau nesėkmingai. Panašiais
pagrindais nebuvo tenkintas ir pareiškėjo reikalavimas vidaus teismuose.
Remdamasis Konvencijos 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos
gyvenimo gerbimą) pareiškėjas Europos Žmogaus Teisių Teismui (toliau – ir
Teismas) skundė valdžios institucijų atsisakymą nurodyti rumunų tautybę jo
tapatybės dokumentuose.
Neoficiali sprendimo apžvalga
Teismas pirmiausia nurodė, jog Konvencijos 8 straipsnyje vartojamas
terminas „privatus gyvenimas“ yra platus, be kita ko, apimantis ir asmens
identifikavimą. Šalia asmens vardo, lyties, religijos ir seksualinės orientacijos,
asmens tautybės identifikavimas taip pat yra esminis privataus gyvenimo
aspektas ir šia prasme yra saugomas Konvencijos 8 straipsnio.
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Nagrinėtos bylos kontekste Teismas pabrėžė, jog Konvencija yra
siekiama garantuoti ne teorines ar iliuzines teises, bet teises, kurios praktiškai
ir efektyviai gali būti įgyvendinamos. Šiuo tikslu būtina užtikrinti, jog
nacionalinės procedūros užtikrintų asmenų galimybes tinkamai ir sąžiningai
realizuoti Konvencijos 8 straipsnyje garantuotas teises. Toks reikalavimas
taikomas ir santykiams, susijusiems su įrodinėjimo našta ir jos paskirstymu.
Kalbėdamas apie valdžios institucijų reikalavimą įrodyti pareiškėjo tėvų
tautybę, Teismas neginčijo institucijų teisės reikalauti objektyvių įrodymų,
pagrindžiančių tautybės egzistavimą, pateikimo. Jis taip pat pripažino ir
galimybę valdžios institucijoms atsisakyti įrašyti tam tikrą asmens tautybę,
kai toks reikalavimas grįstas tik subjektyviais pagrindais.
Vis dėlto nagrinėtoje byloje Teismas nurodė, kad pareiškėjas susidūrė
su teisiniais reikalavimais, kurie savo tautybės įrodinėjimą ženkliai apsunkino
ir praktiškai padarė neįmanomu. Dabartiniai Moldovos įstatymai ir jų
taikymo praktika dėl tautybės registravimo sukuria neįveikiamus barjerus
asmenims, siekiantiems kitokio įrašo apie savo tautybę nei nurodyta asmens
dokumentuose, išduotuose remiantis jų tėvų sovietiniais dokumentais.
Remiantis įstatymu, vienintelis būdas pareiškėjui pakeisti įrašą apie
tautybę savo dokumentuose yra įrodyti, kad vienas iš jo tėvų oficialiuose
dokumentuose buvo įrašytas kaip rumunas. Tačiau sovietinės valdžios laikais
visi Moldovos gyventojai buvo registruojami moldavais, su labai retomis
išimtimis, kurių kriterijai lig šiol yra neaiškūs. Taigi, atsižvelgiant į istorines
Moldovos Respublikos aplinkybes, valdžios institucijų reikalavimas, kad
pareiškėjas įrodytų, jog vienas iš jo tėvų buvo registruotas kaip rumunas,
Teismo buvo įvertintas kaip neproporcinga pareiga.
Teismas taip pat pažymėjo, kad pareiškėjo reikalavimas nebuvo vien
tik subjektyvi jo nuomonė apie savo tautybę – jis galėjo parodyti objektyviai
patikrinamus ryšius su rumunų tauta – kalba, vardas, empatija ir kita. Tačiau
jokie panašūs objektyvūs įrodymai nebuvo pakankami pagal Moldovos
įstatymus, todėl jis negalėjo grįsti savo priklausomumo atitinkamai etninei
grupei, remdamasis kitokiais tai patvirtinančiais, objektyviai patikrinamais
įrodymais.
Atsižvelgdamas į tai kas išdėstyta, Teismas padarė išvadą, kad nagrinėta
tautybės įrašo pakeitimo procedūra neatitiko Moldovos įsipareigojimo
pagal Konvenciją apsaugoti asmenų teises ir gerbti jų privatų gyvenimą, taip
konstatuodamas 8 straipsnio pažeidimą.
Taikydamas Konvencijos 41 straipsnį, Teismas pareiškėjo naudai
priteisė 1 500 eurų turtinei bei neturtinei žalai atlyginti.
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4.4. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m. gegužės 20 d. sprendimas
byloje Oluić prieš Kroatiją (pareiškimo Nr. 61260/08)
Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir
Konvencija) 8 straipsnio (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą)
pažeidimą. Ši byla nesusijusi su valdžios institucijų neleistinu kišimusi į
žmogaus privatų gyvenimą, bet svarbi, kalbant apie valdžios institucijų
pareigą imtis veiksmų, kad būtų užkirstas kelias tretiesiems asmenims
pažeidinėti šią asmens teisę.
Faktinės bylos aplinkybės
Pareiškėja Marina Oluić yra Kroatijos pilietė. Jai priklausė dalis namo,
kuriame ji gyveno kartu su savo šeima. Nuo 1999 gruodžio mėnesio tame
pačiame name pradėjo veikti trečiojo asmens įkurtas baras.
2001 kovą pareiškėja pasiskundė vietos sanitarinei inspekcijai dėl
padidėjusio triukšmo, kuris sklinda iš baro kiekvieną dieną iki vidurnakčio.
2001 gegužės mėnesį nepriklausomas ekspertas atliko matavimus ir nustatė,
kad triukšmo lygis naktimis pareiškėjos namuose viršijo vidaus teisės aktais
leidžiamą dydį iki 8,5 decibelų, priklausomai nuo kambario. Sanitarinė
inspekcija nurodė įmonei, kuriai priklausė baras, sumažinti iš baro sklindantį
triukšmą, bet įmonė to nepadarė.
Po papildomų matavimų, parodžiusių, kad leistinas triukšmo lygis
yra viršijamas, sanitarinė inspekcija nurodė įmonei įrengti baro sienose
garso izoliaciją. Kadangi šis reikalavimas taip pat nebuvo įvykdytas, baro
savininkai gavo įspėjimą, kad jeigu šie nevykdys reikalavimų per 1 mėnesį,
tai lems priverstinį vykdymą. Galiausiai garso izoliacija buvo įrengta 2003
kovą, tačiau tyrimai parodė, jog dalyje patalpų garso izoliacija nepakankama.
Tais pačiais metais dalyje patalpų, kurioje garso izoliacija buvo nepakankama,
tretieji asmenys nutraukė baro veiklą. Kadangi pagal atliktus tyrimus garso
izoliacijos baro veiklos patalpose pakako, Inspekcija nutraukė procesą.
Pareiškėja 2003 metais apskundė tokį nutraukimą Sveikatos ministerijai ir
vėliau – administraciniam teismui. 2005 metais atlikti tyrimai parodė, jog
triukšmo lygis viršijo leistiną. 2007 metais administracinis teismas panaikino
viešojo administravimo subjektų sprendimus ir nurodė jiems iš naujo atlikti
triukšmo tyrimus. Atlikus tyrimus nustatyta, jog triukšmo lygis viršijo
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leistiną, todėl Inspekcija įpareigojo baro savininkus sumažinti jį, ką pastarieji
ir atliko. Vėlesni tyrimai patvirtino, jog triukšmo lygis atitiko leistinas ribas.
Remdamasi Konvencijos 8 straipsniu, pareiškėja skundėsi, kad
Kroatija neapsaugojo jos nuo trikdymų ir pažeidimų, kuriuos sukėlė iš baro
sklindantis triukšmas.
Neoficiali sprendimo apžvalga
Byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir Teismas) pirmiausia
vertino Kroatijos Vyriausybės argumentus, jog pareiškėjos skundas Teisme
yra nepriimtinas, nes ji neišnaudojo visų nacionalinėje teisėje numatytų
priemonių savo teisėms apginti, o būtent – nesikreipė į teismą su civiliniu
ieškiniu dėl žalos atlyginimo.
Šiuo klausimu Teismas pažymėjo, jog tais atvejais, kai nacionalinėje
teisėje yra numatyti keli teisių gynimo būdai, asmuo turi teisę pasirinkti
ir nėra įpareigojamas pasinaudoti jam prieinamu kitu (papildomu)
teisių gynimo būdu, kurio tikslas iš esmės yra toks pats, kaip to, kuriuo
jis pasinaudojo. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja savo teises galėjo ginti
inicijuodama civilinį ieškinį prieš baro savininką arba administracinėmis
procedūromis, kreipdamasi į atitinkamas viešojo administravimo institucijas.
Teismas vertino, jog pareiškėjos pasirinktų administracinių priemonių tikslai
buvo nukreipti į jos teisių apgynimą, todėl ji neprivalėjo inicijuoti civilinio
proceso.
Vertindamas galimą Konvencijos 8 straipsnio pažeidimą Teismas
pabrėžė, jog šioje nuostatoje įtvirtinta teisė į gyvenamosios vietos (namų)
neliečiamybę apima apsaugą ne tik nuo neteisėto fizinio patekimo į šias
patalpas, bet ir nuo triukšmo, kvapų ar kitų panašių veiksnių, sukeliančių
nepatogumų naudojantis gyvenamosiomis patalpomis. Be to, nors tiesioginė
Konvencijos 8 straipsnio paskirtis yra apsaugoti asmenį nuo neteisėtų
valdžios institucijų veiksmų, ji taip pat įpareigoja pastarąsias institucijas
imtis veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti privataus gyvenimo gerbimą
santykiuose tarp individų. Būtent šioje byloje buvo sprendžiamas klausimas
dėl valdžios institucijų nesugebėjimo imtis veiksmų prieš trečiąjį asmenį,
kuris pažeidinėjo pareiškėjos teises, garantuojamas Konvencijos 8 straipsnyje.
Teismas konstatavo, kad ramybė pareiškėjos bute nakties metu buvo
neleistinai trikdoma. Triukšmo matavimai, nepriklausomų ekspertų atlikti jos
gyvenamosiose patalpose daugelį kartų per 8 metus, parodė, kad triukšmas
viršija nacionalinių teisės aktų leistiną lygį. Šie faktai nebuvo paneigti vidaus
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teismams nagrinėjant bylą. Triukšmas taip pat viršijo ir leistinus dydžius,
nustatytus tarptautiniu lygmeniu, bei priimtus daugelyje Europos valstybių.
Atsižvelgdamas į triukšmo garsą (naktį, viršijant leistinus dydžius)
ir faktą, kad tai tęsėsi labai ilgą laiko tarpą, Teismas nurodė, kad dėl tokio
trikdymo lygio Kroatija turėjo imtis specialių priemonių, kad pareiškėja
būtų apsaugota. Dėl priemonių, kurių ėmėsi Kroatija, Teismas pažymėjo, kad
pirmųjų sanitarinės inspekcijos nurodymų, duotų po pirmojo triukšmo lygio
matavimo, baro savininkai nevykdė. Vėliau sekęs procesas buvo labai ištęstas.
Prireikė kelių mėnesių, kad inspekcija įsakytų įrengti garso izoliaciją bare, o
administracinis teismas apsisprendė dėl pareiškėjos skundo tik beveik po 4
metų. Tad Kroatija kaip valstybė leido situacijai, kuomet kasnakt trikdoma
gyventojų ramybė, tęstis beveik 8 metus, kol galiausiai matavimai parodė, kad
triukšmo lygis nebeviršija leidžiamo standarto.
Atsižvelgiant į tai, Teismas konstatavo, kad Kroatija pažeidė
Konvencijos 8 straipsnį, nes priemonės, kurių ji ėmėsi, nebuvo proporcingos
situacijai ir ilgą laiką neapsaugojo pareiškėjos teisės į privataus gyvenimo ir
namų gerbimą.
Taikydamas Konvencijos 41 straipsnį Teismas pareiškėjai priteisė 20
000 eurų turtinės ir 50 000 eurų neturtinės žalos atlyginimą.
4.5. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m. gegužės 20d. sprendimas
byloje Lelas prieš Kroatiją (pareiškimo Nr. 55555/08)
Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir
Konvencija) I protokolo 1 straipsnio (nuosavybės apsauga) pažeidimą. Ši
byla susijusi su specialiomis išmokomis, kurios buvo kariuomenės paskirtos
atliekantiems išminavimo darbus, tačiau neišmokėtos. Europos Žmogaus
Teisių Teisme (toliau – ir Teismas) buvo gauti 28 analogiški pareiškimai prieš
Kroatiją. Ši byla reikšminga tuo, jog Teismas joje pabrėžė, kad teisėtumo
principas reikalauja, jog asmuo, elgdamasis sąžiningai, galėtų remtis
valstybės tarnautojo išvadomis, manydamas, kad pareigūnas turi reikiamus
įgaliojimus jas duoti, nebent iš viešai prieinamų dokumentų aiškiai matyti,
jog pareigūnui valstybė tokių įgaliojimų nesuteikė. Iš individo neturi būti
reikalaujama patikrinti, ar valstybinės institucijos laikosi savo vidaus taisyklių
ir procedūrų, kurios nėra prieinamos ir matomos viešai.
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Faktinės bylos aplinkybės
Pareiškėjas Čedo Lelas yra Kroatijos pilietis. Jis tarnavo Kroatijos
kariuomenėje ir dalyvaudavo išminavimo operacijose nuo 1996 iki 1998
metų. 1995 m. rugsėjį Krašto apsaugos ministro sprendimu buvo nustatytos
specialios dieninės išmokos už tokį darbą. Kadangi pareiškėjui minėta
išmoka nebuvo mokama, jis 2002 metais pareiškė ieškinį prieš Valstybę.
Atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį, kuri pagal vidaus darbo teisę yra 3
metai. Ieškinio padavimo metu šis terminas jau buvo pasibaigęs. Pareiškėjas
tai ginčijo ir teigė, kad kelis kartus jis jau buvo kreipęsis į būrio vadą dėl
neišmokėtų išmokų. Po vado kreipimosi į Generalinį Kroatijos karinių
pajėgų štabą, pareiškėjo būrio vadas informavo, kad reikalavimai išmokėti
išmokas nėra ginčijami ir kad tai bus padaryta iš karto, kai tik bus gautos
tam reikalingos lėšos. Pareiškėjas, remdamasis šia informacija, manė, kad
tokiu būdu Valstybė pripažino savo skolas ir todėl ieškinio senaties terminas
nebeturėtų būti skaičiuojamas.
Teisme pareiškėjo būrio vadas ir Regioninio finansų departamento
prie Krašto apsaugos ministerijos vadovas patvirtino, kad teisę gauti
ginčijamas išmokas turinčių asmenų sąrašai buvo pateikti Ministerijai, ir
kad jų teisė nėra ginčijama. Remdamasis tuo, pirmosios instancijos teismas
priėmė sprendimą ieškovo naudai. Vėliau šis sprendimas buvo panaikintas,
remiantis tuo, kad pagal Krašto apsaugos ministerijos vidaus taisykles, asmuo,
įgaliotas patvirtinti Ministerijos skolas, prieš teismo procesą buvo Centrinio
finansų departamento vadovas, o po to – Teisės departamento vadovas.
Taigi pareiškėjo būrio vadas negalėjo patvirtinti skolos Ministerijos vardu.
Dar vėlesniu teismo sprendimu buvo prieita išvados, jog nėra įrodymų, kad
Ministerijos vidaus tvarkos taisyklėse yra numatyta, jog išimtinai tik Finansų
departamento ar Teisės departamento vadovai yra įgalioti patvirtinti skolas.
Tačiau galutiniu teismų sprendimu pareiškėjo ieškinys vis tiek buvo atmestas,
remiantis tuo, kad ginčijama skola nepatvirtinta įgalioto tai padaryti asmens ir
tokiu būdu ieškinio senaties terminas nebuvo nutrauktas. Regioninio finansų
departamento prašymas suteikti reikalingas skoloms išmokėti lėšas Centrinio
finansų departamento buvo pripažintas negaliojančiu ir grąžintas tolimesniam
svarstymui. Konstitucinis teismas pareiškėjo prašymo nenagrinėjo.
Pareiškėjas, remdamasis Konvencijos I protokolo 1 straipsniu
(nuosavybės apsauga), skundėsi, kad vidaus teismų atsisakymas patenkinti jo
reikalavimus pažeidė jo teisę taikiai naudotis savo turtu.
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Neoficiali sprendimo apžvalga
Teismas pirmiausia priminė, kad pareiškėjas gali kelti klausimą
dėl Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio pažeidimo tik tuo atveju, jei jo
ginčijami sprendimai yra susiję su „nuosavybe“ minėtos nuostatos prasme.
„Nuosavybė“ gali reikšti „turimą nuosavybę“ arba pretenziją, kuri vertinama
kaip „turtas“, kai jai yra pakankamas pagrindas pagal nacionalinę teisę
(įskaitant vidaus teismų praktiką).
Šiame kontekste Teismas pažymėjo, jog minėtas 1995 metu krašto
apsaugos ministro įsakymas aiškiai numatė papildomas išmokas kariams,
vykdantiems minavimo ir išminavimo užduotis. Byloje taip pat neginčijamai
nustatytos aplinkybes, kad: (a) 1996–1998 metais pareiškėjas tarnavo
kariuomenėje ir atlikdavo išminavimo užduotis; (b) jis buvo nurodytas
mėnesiniuose sąrašuose karių, kurie atlikdavo išminavimo užduotis, kartu
nurodant priklausančias išmokas; (c) šie sąrašai yra patvirtinti būrio ir
karinio dalinio, kuriame tarnavo pareiškėjas, vadų bei pateikti apmokėti
atitinkamam Krašto apsaugos ministerijos padaliniui.
Šiomis aplinkybėmis Teismas konstatavo, jog yra tenkinamos visos
sąlygos, būtinos aptariamą pareiškėjo pretenziją pripažinti „turtu“, ginamu
Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio. Atsisakymas tenkinti šią pretenziją turi
būti laikomas teisės naudotis savo turtu ribojimu, kuris privalo būti teisiškai
pagrįstas.
Kaip minėta, vidaus teismai atsisakė tenkinti pareiškėjo reikalavimą,
motyvuodami 3 metų senaties termino, taikomo ginčams dėl darbo teisinių
santykių, pasibaigimu. Šios nacionalinės darbo teisės normos taikymas buvo
pasirinktas remiantis teismų nustatymu, kad Krašto apsaugos ministerija
nepripažino skolos pareiškėjui – kas būtų nutraukę ieškinio senaties termino
eigą – nes to nepadarė įgaliotasis asmuo. Vidaus teismai savo galutiniame
sprendime nepateikė jokių nacionalinės teisės nuostatų, kurios pagrįstų
išvadą, jog skolą galėjo pripažinti išskirtinai tik Ministerijos centrinio finansų
departamento vadovas. Teismas nurodė, jog teisėtumo principas reikalauja,
kad asmuo, elgdamasis sąžiningai, galėtų remtis valstybės tarnautojo
išvadomis, manydamas, jog pareigūnas turi reikiamus įgaliojimus jas duoti,
nebent iš viešai prieinamų dokumentų aiškiai matyti, jog pareigūnui Valstybė
tokių įgaliojimų nesuteikė. Iš individo neturi būti reikalaujama patikrinti,
ar valstybinės institucijos laikosi savo vidaus taisyklių ir procedūrų, kurios
nėra prieinamos ir matomos viešai. Nors kartais atitinkamiems pareigūnams
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Valstybės duoti įgaliojimai gali kilti iš jų tarnybinės padėties ir tam nereikia
eksplicitinės taisyklės ar nuostatos, tačiau individas turi turėti galimybę
pagrįstai numatyti pasekmes, kurios gali kilti atlikus vieną ar kitą veiksmą.
Šioje byloje vidaus teismai neginčijamai nustatė, kad pareiškėjas pakartotinai
buvo informuotas savo būrio vado (į kurį vienintelį kaip tiesioginį savo
viršininką pagal karinės hierarchijos taisykles pareiškėjas galėjo kreiptis), jog
reikalavimai dėl išmokų už išminavimo darbus yra neginčytini ir bus ilgainiui
patenkinti. Kadangi nebuvo aiškios teisinės nuostatos, reglamentuojančios,
kas yra įgaliotas patvirtinti Krašto apsaugos ministerijos skolas, visiškai
natūralu, jog pareiškėjas manė, kad Generalinio Kroatijos karinių pajėgų
štabo išvada yra privaloma ir Ministerijai. Taigi pareiškėjas galėjo pagrįstai
manyti, jog jo būrio vado pateikta informacija, kuria patvirtinamas
įsiskolinimas, nutraukia ieškinio senaties terminą.
Atsižvelgęs į paminėtą, Teismas pripažino Konvencijos 1 protokolo
1 straipsnio pažeidimą bei, taikydamas Konvencijos 41 straipsnį, pareiškėjo
naudai priteisė 2 250 eurų turtinei ir neturtinei žalai atlyginti.
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5. Užsienio teismų sprendimų apžvalga
5.1. Čekijos Respublikos vyriausiojo administracinio teismo
sprendimo apžvalga
2010 m. vasario 1 d. Čekijos Respublikos vyriausiojo administracinio
teismo sprendimas byloje Nr. 5 Afs 68/2009-1131
Šioje byloje Čekijos Respublikos vyriausiasis administracinis
teismas (toliau – ir Teismas) sprendė klausimą, ar turto perėmimas,
nesant turto savininko laisvos valios, yra apmokestinamas pridėtinės
vertės mokesčiu.
Byloje pareiškėjas reikalavo grąžinti pridėtinės vertės mokesčio (toliau
– ir PVM) permoką už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą (statinius).
Nustatyta, jog mokesčių administratorius atsisakė tenkinti šį pareiškėjo
prašymą, nurodydamas, jog pagal nacionalinę teisę toks turto įgijimas
yra neapmokestinamas PVM, todėl nėra teisinio pagrindo šio mokesčio
permokos grąžinimui.
Ginčo laikotarpiu galiojęs Čekijos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymas nustatė, jog „<...> žemės, statinių <...> perleidimas“, esant tam tikroms
sąlygoms (jei nuo įsigijimo ar priėmimo praėjo ne mažiau kaip treji metai),
kurios buvo tenkinamos nagrinėtu atveju, PVM neapmokestinamas.
Pareiškėjo teigimu, paminėta nuostata neapėmė „turto perdavimo“.
Pastaroji sąvoka Čekijos Respublikos teisinėje sistemoje vartojama apibrėžiant
teisės aktuose numatytą ar kitą, nuo turto savininko valios nepriklausantį,
turto perleidimą. Tuo tarpu sąvoka „turto perleidimas“ paprastai yra
vartojama savininko laisva valia (pvz., turto pardavimas sutarties pagrindu)
atliekamam turto perleidimui apibrėžti. Turto įgijimas aukciono keliu, kaip
buvo nagrinėtoje byloje, laikomas „turto perdavimu“.
Šiame kontekste pareiškėjas nurodė, jog, nors pagal minėtame įstatyme
pateikiamą „turto perleidimo“ sąvokos apibrėžimą jis apima ir „turto
perdavimą“, tačiau tam, kad minėtos sąvokos vartojimas reikštų atitinkamos
įstatymo nuostatos taikymą tiek „turto perleidimui“, tiek „turto perdavimui“
reikia, jog ši sąvoka tokioje nuostatoje būtų vartojama pažodžiui. Kadangi
1

http://www.juradmin.eu/docs/CZ01/CZ01000119.doc
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ginčo teisiniams santykiams mokesčių administratoriaus taikytoje įstatymo
nuostatoje nebuvo vartojama konkreti sąvoka „turto perleidimas“, pareiškėjo
teigimu, ši nuostata negalėjo būti taikoma „turto perdavimui“, todėl ginčo
turto įsigijimas aukcione yra apmokestinamas PVM.
Teismas, nors ir pripažino, jog teisinės sąvokos (ginčo atveju – „turto
perleidimas“) turi būti vartojamos nuosekliai visame teisės akte, o mokesčių
administratoriaus taikytoje nuostatoje ji nėra naudojama, nesutiko su
pareiškėjo pateiktu nuostatos, jog PVM neapmokestinamas „<...> žemės,
statinių <...> perleidimas“, aiškinimu.
Kadangi ginčo teisiniai santykiai susiklostė po Čekijos Respublikos
įstojimo į Europos Sąjungą, Teismo teigimu, siekiant atskleisti tikrąją
sąvokos „<...> žemės, statinių <...> perleidimas“ reikšmę, turi būti
atsižvelgiama į 1977 m. gegužės 17 d. Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl
valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės
vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas ir ją pakeitusios
2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės
mokesčio bendros sistemos (toliau – ir Direktyva 2006/112) nuostatas.
Vadovaujantis Direktyvos 2006/112 135 straipsnio 1 dalies j punktu,
PVM neapmokestinamas pastatų ar jų dalių ir žemės, ant kurios jie pastatyti,
tiekimas, išskyrus 12 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą tiekimą (pastato
ar pastato dalių ir žemės, ant kurios jis pastatytas, tiekimą iki pirmo pastato
panaudojimo). Teismas pažymėjo, jog paminėtoje nuostatoje terminai
„pastatų tiekimas“ ir „žemės tiekimas“ vartojami nedarant jokio skirtumo
tarp turto „perleidimo“ ar „perdavimo“, kaip šie turto įgijimo būdai
suprantami Čekijos Respublikos nacionalinėje teisėje, t. y. neturi reikšmės,
ar turtas perleidžiamas laisva savininko valia ar ne. Todėl teisėjų kolegija
konstatavo, jog pagal Direktyvą 2006/112 bet kokia forma atliekamas
nekilnojamojo turto „tiekimas“, nepriklausomai ar tai buvo „perleidimas“
ar „perdavimas“, t. y., nagrinėtos bylos kontekste, nepriklausomai nuo to, ar
šis turtas buvo įsigytas aukcione ar ne, yra neapmokestinamas PVM. Be to,
Teismas nurodė, jog, nors Direktyvos 2006/112 137 straipsnis nustato, kad
valstybės narės gali suteikti apmokestinamiesiems asmenims teisę pasirinkti
apmokestinti aptariamus sandorius, Čekijos Respublika tokia teise ginčo
teisinių santykių atsiradimo metu nebuvo pasinaudojusi.
Teismas, pažymėjęs, jog atsižvelgiant į ginčo sandorio turinį jis yra
laikytinas „statinių tiekimu“ minėtos direktyvos 135 straipsnio 1 dalies j
punkto prasme, konstatavo, kad toks turto įsigijimas turi būti vertinamas
kaip neapmokestinamas PVM.
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5.2. Danijos Aukščiausiojo Teismo sprendimo apžvalga
2010 m. vasario 11 d. Danijos Aukščiausiojo Teismo sprendimas byloje
Nr. 344/20092
Šioje byloje Danijos Aukščiausiasis Teismas pripažino, kad žemesnės
instancijos teismo kompetencija priimti sprendimus dėl prašymo Europos
Sąjungos Teisingumo Teismui priimti prejudicinį sprendimą negali būti
ribojama, nepaisant to, jog egzistuoja vidaus teisės norma, pagal kurią
žemesnės grandies teismui yra privalomas aukštesniosios grandies teismo
vertinimas teisės klausimais.
1997−1998 m. keturios bendrovės kreipėsi į teismą, skųsdamos
Danijos mokesčių inspekcijos atsisakymą kompensuoti darbo rinkos įmokas.
Kopenhagos apylinkės teismas 2002 m. gruodžio 16 d. priėmė Danijos
mokesčių inspekcijai palankų sprendimą.
Dėl šio sprendimo bendrovės pateikė apeliacinius skundus Danijos
Aukštesniajam Teismui. Kartu su apeliaciniais skundais buvo pateikti
prašymai kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio
sprendimo. Danijos Aukštesnysis Teismas patenkino minėtus prašymus ir
nusprendė Teisingumo Teismui pateikti keturis prejudicinius klausimus. Šis
Aukštesniojo Teismo sprendimas buvo apskųstas Danijos Aukščiausiajam
Teismui. Mokesčių inspekcija, be kita ko, teigė, kad Aukštesniojo Teismo
priimto sprendimo vykdymas turėtų būti sustabdytas.
Nagrinėdamas šį ginčą, Danijos Aukščiausiasis Teismas rėmėsi
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo suformuotomis nuostatomis Cartesio
byloje (C-210/06). Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, jog Teisingumo Teismas
Cartesio byloje (p. 88-98) yra konstatavęs, kad EB sutarties 234 straipsnis
(dabar – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnis) nedraudžia,
jog teismo, kuris kreipėsi į Teisingumo Teismą pateikdamas prejudicinius
klausimus, sprendimui apskųsti būtų taikomos įprastos nacionalinėje teisėje
numatytos teisių gynimo priemonės. Vis dėlto dėl naudojimosi tokia teisių
gynimo priemone negalima riboti šio teismo pagal EB sutarties 234 straipsnį
suteikiamos kompetencijos kreiptis į Teisingumo Teismą, nusprendus, jog
nagrinėjama byla kelia klausimų dėl Bendrijos teisės aiškinimo ar galiojimo,
o dėl to reikia, jog pastarasis priimtų sprendimą. Taikant nacionalinės
2

http://www.domstol.dk/hojesteret/Documents/Domme/344-09.pdf

596

Užsienio teismų sprendimų apžvalga

teisės normas, susijusias su teise pateikti apeliacinį skundą dėl nutarties,
kuria prašoma priimti prejudicinį sprendimą, kurioms būdinga tai, jog visa
pagrindinė byla paliekama nagrinėti šią nutartį priėmusiame teisme, o riboto
apeliacinio skundo dalykas yra tik nutartis dėl prašymo priimti prejudicinį
sprendimą, pirmosios instancijos teismo savarankiškai kompetencijai kreiptis
į Teisingumo Teismą pagal EB 234 straipsnį kiltų pavojus, jeigu apeliacinės
instancijos teismas, pakeisdamas nutartį prašyti priimti prejudicinį
sprendimą, ją panaikindamas ir šią nutartį priėmusį teismą įpareigodamas
tęsti sustabdytą procesą, galėtų sukliudyti prašymą priimti prejudicinį
sprendimą pateikusiam teismui pasinaudoti Sutartimi garantuojama teise
kreiptis į Teisingumo Teismą. Nutartis dėl prašymo priimti prejudicinį
sprendimą sukelia pasekmių, jei ji nebuvo atšaukta ar pakeista ją priėmusio
teismo, nes tik pastarasis teismas gali priimti sprendimą dėl tokio atšaukimo
ar pakeitimo.
Atsižvelgęs į šias Teisingumo Teismo Cartesio byloje suformuotas
nuostatas, Danijos Aukščiausiasis Teismas balsų dauguma (6 teisėjai)
Mokesčių inspekcijos apeliacinį skundą atmetė.
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Priedai
Raidinė dalykinė rodyklė
Akcizas – E 3.2.1 (III dalis).
Alkoholiniai gėrimai – alkoholinių gėrimų nupirkimas – 2.5.2 (I dalis),
prekyba alkoholiniais gėrimais – 3.10.2. (I dalis), žr. Licencija.
Antstolis – 2.1.5. (III dalis).
Antstolis – antstolio atlyginimas – 1.1. (I dalis).
Aplinka – poveikio aplinkai vertinimas – 3.3.1. (I dalis).
Apsauga – socialinė apsauga – E 3.3. (III dalis), 4.2. (III dalis).
Ataskaita – pridėtinės vertės mokesčio ataskaita – 3.2.2. (I dalis).
Atliekos – komunalinės atliekos – 1.4. (I dalis), atliekų turėtojas – 1.4. (I
dalis).
Atsakomybė – administracinė atsakomybė – 2.1. (I dalis), 2.2. (I dalis), 2.5. (I
dalis), deliktinė civilinė atsakomybė – 3.5.2. (I dalis).
Atvykimas – neteisėtas užsieniečio atvykimas – 3.1.1. (I dalis).
Auka – II dalis.
Baimė – visiškai pagrįsta baimė – E 3.5. (III dalis).
Bauda – 4.1. (III dalis).
Bausmė – bausmių vykdymas – 3.9.1. (I dalis).
Bedarbis – bedarbio statusas – 3.4.1. (I dalis).
Byla – bylos perdavimas – 3.11.3. (I dalis).
Delspinigiai – atleidimas nuo delspinigių – 3.2.3. (I dalis).
Direktyva – 1.4. (I dalis), 2.3. (I dalis), 5.1. (III dalis), Šeštoji direktyva – 3.2.2.
(I dalis).
Diskriminacija – diskriminacijos uždraudimas – 4.2. (III dalis).
Ekstradicija – ekstradicijos vykdymo išlaidos – 2.2.1. (III dalis).
1
2

Raidė „E“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą ar
prejudicinį sprendimą.
Skaičiais ir taškais tarp jų pažymėtas Vyriausiojo administracinio teismo nutarčių, nutarimų,
sprendimų ir kitų dokumentų indeksas leidinyje.
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Fondas – garantinis fondas – 2.2.3. (III dalis).
Garantija – garantija už ilgalaikes paskolas – 1.5. (I dalis).
Ginčas – tarnybinis ginčas – 3.5.2. (I dalis), mokestinis ginčas – 3.11.2. (I
dalis), išankstinis administracinių ginčų nagrinėjimas ne per teismą – 1. (III
dalis).
Gydymas – gydymas ligoninėje – E 3.3. (III dalis).
Gynyba – teisinės gynybos priemonės – 1.6. (I dalis), vidaus gynybos
priemonių išnaudojimas – II dalis, efektyvi teisinės gynybos priemonė – II
dalis.
Globa – 2.2.5. (III dalis).
Individualus administracinis aktas – 1.2. (I dalis).
Interesas – viešųjų ir privačių interesų derinimas – 3.10.3. (I dalis).
Išlaidos – bendrosios vykdymo išlaidos – 1.1. (I dalis), bylinėjimosi išlaidos
– 3.10.2. (I dalis), 3.11.3. (I dalis), bylinėjimosi išlaidos ikiteisminėje ginčo
nagrinėjimo stadijoje – 1. (III dalis).
Įrodymai – E 3.5. (III dalis), įslaptinta informacija – II dalis.
Įskaita – linkusiųjų užpulti įskaita – 3.9.1. (I dalis).
Judėjimas – laisvas paslaugų judėjimas – E 3.3. (III dalis), laisvas asmenų
judėjimas – E 3.4. (III dalis).
Kalinys – kalinių korespondencija – II dalis.
Karys – išmoka kariams – 4.5. (III dalis).
Komisija – administracinių ginčų komisija – 3.11.2. (I dalis), 1. (III dalis),
2.1.6. (III dalis).
Kompensacija – piniginė kompensacija už natūra negrąžintiną turtą – 3.7.2.
(I dalis), neturtinės žalos kompensacija – II dalis, E 3.3. (III dalis).
Kompetencija – viešojo administravimo subjekto kompetencija – 1.5. (I
dalis).
Konkurencija – 1.3. (I dalis), 3.6. (I dalis), antikonkurenciniai rinkos
reguliatoriai – 3.6.1. (I dalis).
Konkurencijos taryba – Konkurencijos tarybos nutarimai – 1.2. (I dalis).
Konkursas – viešojo pirkimo konkursas – 1.4. (I dalis).
Konvencija – Europos žmogaus teisių konvencija – 3.10.1. (I dalis), II dalis.
Laisvė – asmens laisvė – 3.1.1. (I dalis), ūkinės veiklos laisvė – 3.6.1. (I dalis).
Lėšos – nuosavų pragyvenimo lėšų turėjimas – E 3.4. (III dalis).
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Licencija – licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais –
3.10.2. (I dalis).
Meras – mero atleidimas prieš terminą iš pareigų – 3.8.1. (I dalis).
Miškas – valstybinės reikšmės miškas – 3.7.1. (I dalis).
Mokesčių administratorius – 2.1.5. (III dalis), mokesčių administratoriaus
kompetencija – 3.2.1. (I dalis).
Mokestinė prievolė – neįvykdyta mokestinė prievolė – 3.2.3. (I dalis).
Mokestinis patikrinimas – 3.2.1. (I dalis), teisė pratęsti mokestinį
patikrinimą – 3.2.1. (I dalis).
Mokestinis tyrimas – 3.11.2. (I dalis).
Muitas – Bendrijos muitinės kodeksas – E 3.2. (III dalis).
Neblaivumas – vengimas tikrintis neblaivumą – 2.2. (I dalis), neblaivumo ar
apsvaigimo nustatymas – 2.2. (I dalis).
Nedarbas – pasiūlymas dirbti – 3.4.1. (I dalis), nedarbo draudimo išmoka –
3.4.1. (I dalis).
Norminis administracinis aktas – 1.7. (I dalis).
Nuobauda – administracinės nuobaudos skyrimo terminai – 2.1. (I dalis),
drausminė nuobauda – 3.9.1. (I dalis).
Nuoma – žemės sklypų nuoma – 2.1.3. (III dalis), valstybinės žemės nuoma –
2.1.6. (III dalis).
Nuosavybė – nuosavybės teisių atkūrimas – 3.7. (I dalis), nuosavybės apsauga
– 4.2. (III dalis), 4.5. (III dalis).
Nuostoliai – nuostolių užtikrinimas – 3.11.1. (I dalis).
Nurodymas – Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nurodymai – 3.10.3.
(I dalis).
Nuteistasis – 3.9.1. (I dalis).
Nutraukimas – norminės administracinės bylos nutraukimas – 1.6. (I dalis),
1.7. (I dalis).
Omisija – legislatyvinė omisija – 3.5.2. (I dalis).
Orderis – Europos arešto orderis – 2.2.1. (III dalis).
Pabėgėlis – E 3.5. (III dalis).
Paminklosauga – žr. Planas.
Papildoma apsauga – E 3.5. (III dalis).
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Paslauga – komunalinė paslauga – 1.4 (I dalis), paslaugų teikimas – 3.2.2. (I
dalis), apmokestinamos paslaugos – 3.2.3. (I dalis), žr. judėjimas.
Pensija – senatvės pensija – 4.2. (III dalis).
Permoka – pridėtinės vertės mokesčio permoka – 5.1. (III dalis).
Planas – bendrojo plano sprendinių panaikinimas – 1.6. (I dalis), specialiojo
planavimo dokumentai – 1.7. (I dalis), paminklosaugos planas – 1.7. (I dalis).
Prejudicinis sprendimas – E 3. (III dalis), 5.2. (III dalis).
Prekė – neteisėtai įvežta prekė – E 3.2. (III dalis), prekių sulaikymas ir
sunaikinimas – E 3.2. (III dalis).
Pretenzija – pretenzijos, susijusios su tam tikromis rinkliavomis, muitais ir
mokesčiais, vykdymas – E 3.1. (III dalis).
Pridėtinės vertės mokestis – 3.2.2 (I dalis), 3.2.3 (I dalis), E 3.2. (III dalis),
5.1. (III dalis).
Prieglobstis – prieglobsčio prašytojas – 3.1.1. (I dalis).
Principas – konstitucinis teisinės valstybės principas – 1.2. (I dalis), 1.5.
(I dalis), 3.1.1. (I dalis), „teršėjas moka“ – 1.4. (I dalis), proporcingumo
principas – 1.4. (I dalis), 3.2.2. (I dalis), 3.10.2. (I dalis), vietos savivaldos
savarankiškumo ir laisvės principas – 1.5. (I dalis), asmens sulaikymo
teisėtumo principas – 3.1.1. (I dalis), fiskalinio neutralumo principas – 3.2.2.
(I dalis), teisingo apmokėjimo už darbą principas – 3.5.2. (I dalis), teisės aktų
hierarchijos principas – 3.7.1. (I dalis), teisėtų lūkesčių principas – 3.7.2. (I
dalis), teisminės gynybos prioriteto principas – 1. (III dalis), teisės į teisminę
gynybą prieinamumo ir universalumo principai – 1. (III dalis), sąžiningumo
principas – 1. (III dalis), subsidiarumo principas – II dalis, teisėtumo
principas – 4.5. (III dalis).
Profesinė sąjunga – 2.1.1. (III dalis).
Projektas – žemės reformos žemėtvarkos projektas – 3.7.1. (I dalis).
Protokolas – administracinio teisės pažeidimo protokolas – 2.1. (I dalis).
Registras – nekilnojamojo turto registras – 2.1.3. (III dalis), 2.1.4. (III dalis).
Reglamentas – 3.1.1. (I dalis).
Reikalavimas – reikalavimo užtikrinimo priemonė – 3.10.1. (I dalis), 3.11.1.
(I dalis).
Rinka – rinkos apibrėžimas – 3.6.1. (I dalis).
Rinkliava – 1.4. (I dalis).
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Sankcija – ekonominė sankcija – 3.10.2. (I dalis).
Savivaldybė – savivaldybės tarybos veiklos reglamentas – 3.8.1. (I dalis),
savivaldybės tarybos narys – 3.8.2. (I dalis).
Senatis – administracinės atsakomybės senatis – 2.1. (I dalis), ieškinio
senaties terminas – 3.5.2. (I dalis), 4.5. (III dalis).
Skola – savivaldybės skolinimasis – 1.5. (I dalis), skolos muitinei ir
mokestinės skolos išnykimas – E 3.2. (III dalis), skolininkas – E 3.1. (III
dalis).
Stažas – tarnybos Lietuvos valstybei stažas – 3.5.1. (I dalis), vidaus tarnybos
stažas – 3.5.1. (I dalis).
Suimtasis – 3.9.1. (I dalis).
Sulaikymas – žr. Užsienietis.
Susirinkimas – taikūs susirinkimai – 3.10.1. (I dalis).
Sveikata – antrinės asmens sveikatos priežiūros paslauga – 2.1.2. (III dalis),
sveikatos priežiūra – 2.1.7. (III dalis).
Šeima – šeimos gyvenimas – II dalis, 4.3. (III dalis).
Tarnyba – vidaus tarnyba – 3.5. (I dalis).
Tarnybinė etika – 3.10.3. (I dalis).
Tautybė – 4.3. (III dalis).
Teisė – teisė į teisminę gynybą – 1.6. (I dalis), 1. (III dalis), teisė gyventi šalyje
– E 3.4. (III dalis), šeimos narių teisė laisvai judėti ir gyventi – E 3.4. (III
dalis), vaikų teisė gyventi kitoje valstybėje narėje – E 3.4. (III dalis), teisė į
teisingą teismą per įmanomai trumpiausią laiką – II dalis, 4.1. (III dalis), teisė į
privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą – II dalis, 4.3. (III dalis), 4.4. (III dalis).
Teismingumas – 3.11.3. (I dalis), 2. (III dalis).
Teritorijų planavimas – 1.6. (I dalis), 1.7. (I dalis).
Terminas – skundo teismui padavimo terminai – 1. (III dalis).
Transporto priemonė – teisė vairuoti transporto priemonę – 2.3. (I
dalis), transporto priemonės savininko (valdytojo) pareigos – 2.4. (I dalis),
transporto priemonės priverstinis nuvežimas – 2.2.2. (III dalis).
Triukšmas – 4.4. (III dalis).
Turtas – valstybės išperkamas nekilnojamasis turtas – 3.7.2. (I dalis).
Ūkinė veikla – 1.3. (I dalis).
Užsienietis – užsieniečio sulaikymas – 3.1.1. (I dalis).
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Valstybės tarnautojas – valstybės tarnautojo mokymasis – 3.5.1. (I dalis),
valstybės tarnautojo darbo užmokestis – 3.5.2. (I dalis).
Vežimas – keleivių vežimas – 1.3. (I dalis), su TIR knygele vykdomas prekių
vežimas – E 3.2. (III dalis).
Viešoji įstaiga – viešosios įstaigos dalininkas – 3.8.2. (I dalis).
Vykdymas – sprendimų vykdymas − 1.1. (I dalis), administracinių ginčų
komisijų sprendimų vykdymas – 1. (III dalis), vykdomojo dokumento
įteikimas – E 3.1. (III dalis).
Žala – 2.1.5. (III dalis).
Žmogaus teisės – II dalis.
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Santrumpos
a. k.
AB
ABTĮ
adv.
AKĮ
angl.
ATPK
aut. past.
AVA
AVMI
b. l.
CK
cm
CPK
d.
DK
doc.
dr.
EB
ES
ETT
EŽTK
EŽTT
FM
GPM
h
ha
k. v.
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asmens kodas
akcinė bendrovė
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
advokatas
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas
angliškai
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų
kodeksas
autoriaus pastaba
apskrities viršininko administracija
apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
bylos lapas
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
centimetras
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
diena, dalis
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
docentas
daktaras
Europos Bendrija
Europos Sąjunga
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Europos žmogaus teisių konvencija
Europos Žmogaus Teisių Teismas
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
gyventojų pajamų mokestis
valanda
hektaras
kadastrinė vietovė

Santrumpos

k.
KET
kg
KKĮ
km
KP
kt.
kv.
l
LAT
liet.
lot.
LR
Lt
LVAT
m
m.
MAĮ
mėn.
min.
Nr.
ONTT
p.
pan.
par.
PAV
prof.
PŪV
PVM
pvz.
RAAD
raj.

kalba
Kelių eismo taisyklės
kilogramas
Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įstatymas
kilometras
kriminalinė policija
kita, kiti
kvadratinis
litras
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lietuviškai
lotyniškai
Lietuvos Respublika
litas
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
metras
metai, miestas
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
mėnuo
minutė
numeris
Organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnyba
punktas, puslapis
panašiai
paragrafas
poveikio aplinkai vertinimas
profesorius
planuojama ūkinė veikla
pridėtinės vertės mokestis
pavyzdžiui
regiono aplinkos apsaugos departamentas
rajonas
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red.
sen.
SĮ
str.
t. y.
t. t.
t.
TI-K
UAB
v.
val.
VĮ
VMI
VPK
VRK
VSD
VšĮ
VTEK
Žin.
žr.
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redaktorius
seniūnija
savivaldybės įmonė
straipsnis
tai yra
taip toliau
tomas
tardymo izoliatorius-kalėjimas
uždaroji akcinė bendrovė
lot. – versus, liet. – prieš
valanda
valstybės įmonė
valstybinė mokesčių inspekcija
vyriausiasis policijos komisariatas
Vyriausioji rinkimų komisija
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas
viešoji įstaiga
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Valstybės žinios
žiūrėti

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO BIULETENIS
Nr. 19
2010 metų sausis - birželis
Tiražas 1 000 egz.
ISSN 1822-8224
608

