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 I. Administracinių teismų praktika

 1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
10 1.1. Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2007 m. gegužės 24 d. 

nutarimu Nr. 5.10.3 patvirtintos Kandidato į auditorius supažindinimo su 
jo kvalifikacinio auditoriaus egzamino darbo įvertinimu tvarkos 7 punkto 
atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui – viešojo 
administravimo institucijų skaidrumo principui) ir Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 5 straipsnio 
1 daliai

18 1.2. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
2002 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 140 „Dėl viršutinės tiekimo kainos 
laisviesiems vartotojams“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5, 
7, 23, 28 straipsniams, 46 straipsnio 1 daliai, 94 straipsnio 2 punktui bei 
konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 1.2 straipsnio 2 daliai, 1.3 straipsnio 3 daliai, 2.80 straipsniui, 
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 1 daliai, Lietuvos 
Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsniui, Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
įstatymo 2 ir 22 straipsniams, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 
įstatymo 4 straipsniui

31 1.3. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. 
įsakymu Nr. 3D-423 patvirtintų Kaimo plėtros 2004−2006 metų plano 
priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos 
rėmimas“ administravimo taisyklių 14 punkto atitikties Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 9 straipsniui

44 1.4. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 13 d. 
įsakymu Nr. 3D-482 patvirtintų Kaimo plėtros 2004–2006 metų 
plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių 
39 punkto (2005 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-182 redakcija) atitikties 
konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo ir proporcingumo 
principams, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 
16 straipsnio 3 daliai (2002 m. birželio 25 d. įstatymo Nr. IX-987 redakcija), 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 135 
„Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų 
už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus 
priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ 4.1.2 punktui

Turinys
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59 1.5. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. 
įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens 
telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, kuriuose 
plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas 
ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintų Aplinkosaugos sąlygų 
plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis 211 punkto 
(2007 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-269 redakcija) atitikties 
Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 13 straipsnio 1 daliai 
(2003 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. IX-1941 redakcija), Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės 
valstybės ir proporcingumo principams

78 1.6. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu 
Nr. 4-258 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ 
patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (2008 m. gruodžio 4 d. 
įsakymo Nr. 4-617 redakcija) 338 punkto atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 98 straipsnio 1 daliai bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 patvirtintų Lietuvos Respublikos 
ūkio ministerijos nuostatų (2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 345 
redakcija) 2 punktui

89 1.7. Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento (Molėtų 
rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. 2008 m. sprendimo 
Nr. BI-110 redakcija) 197 punkto atitikties Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos įstatymo (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 
redakcija) 26 straipsnio 2 daliai ir Buhalterinės apskaitos įstatymo 
(2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 redakcija) 12 straipsnio 1 daliai

104 1.8. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. 
sprendimo Nr. 01A-41-87 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio 
taisyklių tvirtinimo“ 4.3 punkto (2003 m. gruodžio 17 d. sprendimo 
redakcija), Valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklių, patvirtintų 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. sprendimu 
Nr. 01A-41-87 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklių 
tvirtinimo“, 4.2 punkto (2003 m. gruodžio 17 d. sprendimo redakcija) 
bei 4.7 punkto (2003 m. spalio 1 d. sprendimo redakcija) atitikties 
konstituciniams lygiateisiškumo ir teisinės valstybės principams, Lietuvos 
Respublikos viešojo administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d. 
įstatymo redakcija) 3 straipsnio 1−4 punktuose, Lietuvos Respublikos 
viešojo administravimo įstatymo (1999 m. birželio 17 d. įstatymo 
redakcija) 4 straipsnio 1−4 punktuose, Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatymo (2000 m. spalio 12 d. įstatymo redakcija) 4 straipsnio 
5, 8 ir 9 punktuose įtvirtintiems principams, Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 1.2 straipsnio 1 daliai ir 1.5 straipsnio 1 daliai
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127 1.9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 
(2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-236 redakcija) 155 punkto 
atitikties Vietos savivaldos įstatymo (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo 
Nr. X-1722 redakcija) 26 straipsnio 2 daliai bei Buhalterinės apskaitos įstatymo 
(2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 redakcija) 12 straipsnio 1 daliai

140 1.10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 4 d. 
sprendimu Nr. T2-325 „Dėl kainos už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą 
skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Kainos už padidėjusią 
ir specifinę nuotekų taršą skaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo 9 dalies, 
9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ir 9.5 punktų atitikties Lietuvos Respublikos geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 straipsnio 3, 4, 5 dalims

156 1.11. Dėl Kauno miesto tarybos 1997 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. 18 
„Dėl Šlaitų, priklausančių Kauno miesto gamtiniam karkasui, apsaugos, 
naudojimo ir tvarkymo nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto ir juo patvirtintų 
Šlaitų, priklausančių Kauno miesto gamtiniam karkasui, apsaugos, 
naudojimo ir tvarkymo nuostatų 1.1-1.9, 2.1–2.2, 3.1–3.4, 4.1–4.5, 5.1–5.8, 
6.1–6.2 punktų atitikties Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 32 
ir 33 punktams, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 daliai, Saugomų teritorijų 
įstatymo 5 straipsniui ir 22 straipsnio 5 ir 6 dalims, Viešojo administravimo 
įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 4 dalims

172 1.12. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. 
sprendimu Nr. 1-1482 patvirtinto Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus 
miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo 6 punkto 
atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. 
nutarimo Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse 
įstaigose“ 2 punktui

183 1.13. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas 
Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešose 
vietose išdavimą nuostatų (Palangos miesto savivaldybės tarybos 
2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 redakcija) 3, 5, 7.1, 7.2 punktų, 
šių nuostatų priedo „Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti 
paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešose 
vietose išdavimą dydžiai ir viešųjų vietų aprašymas“, šio priedo pastabų 
1 ir 4 punktų atitikties Rinkliavų įstatymo 3 straipsniui, 11 straipsnio 1 
dalies 2 punktui ir 13 straipsniui, Palangos miesto savivaldybės tarybos 
2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-75 „Dėl Tarybos 2010 m. vasario 19 d. 
sprendimo Nr. T2-22 pakeitimo“ atitikties Rinkliavų įstatymo 3 straipsniui, 
11 straipsnio 1 dalies 2 punktui ir 13 straipsniui bei Vietos savivaldos 
įstatymo 4 straipsnio 10 punkte įtvirtintam veiklos skaidrumo principui
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 2. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo 
srityje

 2.1. Dėl užsieniečių teisinės padėties
200 2.1.1. Dėl būtinybės atlikti karo prievolę, kaip savarankiško pagrindo 

suteikti prieglobstį

 2.1. Dėl socialinės apsaugos
209 2.1.1. Dėl teisės gauti ligos pašalpą, kai nedarbingumo laikotarpiu 

gaunama išeitinė išmoka

 2.2. Dėl mokesčių teisinių santykių
226 2.2.1. Dėl iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos valstybės narės teritoriją 

importuoto etilo alkoholio pripažinimo denatūruotu apmokestinimo 
akcizu tikslais

240 2.2.2. Dėl teisės į pirkimo PVM atskaitą, kai apmokestinamos prekės ir (ar) 
paslaugos įsigyjamos iš PVM mokėtoju neįsiregistravusio asmens

254 2.2.3. Dėl pavedimo atlikti mokesčių mokėtojo mokestinį patikrinimą, kaip 
savarankiško administracinės bylos dalyko

264 2.2.4. Dėl reikalavimų mokesčių administratoriaus priimamiems sprendimams
 Dėl individualaus administracinio akto motyvų trūkumo reikšmės šio akto 

teisėtumui

 2.3. Dėl konkurencijos teisinių santykių
281 2.3.1. Dėl Vietos savivaldos įstatymo ir Konkurencijos įstatymo santykio 

savivaldybei užtikrinant viešųjų paslaugų teikimą

 2.4. Dėl civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios 
institucijų neteisėtų veiksmų

310 2.4.1. Dėl žalos, kilusios dėl Valstybinės ligonių kasos tariamo vilkinimo 
sudaryti paslaugų sutartis, atlyginimo

335 2.4.2. Dėl policijos pareigūnų prievartos priemonių panaudojimo 
teisėtumo

 2.5. Dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
359 2.5.1. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro 

Centrinės medicinos ekspertizės komisijos ekspertinio sprendimo ginčijimo
378 2.5.2. Dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo pradėjimo procedūros 

pažeidimo įtakos atleidimui iš tarnybos
 Dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo, atleidžiant pareigūną iš tarnybos dėl 

pareigūno vardo pažeminimo
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 2.6. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo
392 2.6.1. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos įpareigojimo perskaičiuoti 

savivaldybių tarybų rinkimų rezultatus tam tikroje rinkimų apygardoje

 2.7. Dėl tabako kontrolės teisinių santykių
401 2.7.1. Dėl ekonominės sankcijos – licencijos panaikinimo – skyrimo 

termino ir pažeidimo nustatymo dienos licencijos panaikinimo atveju
416 2.7.2. Dėl prekybos elektroninėmis cigaretėmis

 2.8. Dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
427 2.8.1. Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teisės 

atsisakyti teikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, jeigu antrinė 
teisinė pagalba yra teikiama daugiau kaip 3 bylose

 2.9. Dėl energetikos teisinių santykių 
443 2.9.1. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimo, 

kuriuo nepritariama paskaičiuotai šilumos kainai ir kuriuo įpareigojama 
pašalinti nurodytus šilumos kainų perskaičiavimo ir nustatymo 
pažeidimus, teisinio statuso

 2.10. Dėl administracinių ginčų komisijų priimtų sprendimų
466 2.10.1. Dėl administracinių ginčų komisijų teisės panaikinti skundžiamą 

administracinį aktą

 2.11. Administracinių bylų teisena
481 2.11.1. Dėl teismo pareigos išsiųsti prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų 

priteisimo nuorašą suinteresuotiems asmenims
485 2.11.2. Dėl kariams paskirtų drausminių nuobaudų ginčijimo tvarkos
496 2.11.3. Dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su teismo procesiniu sprendimu 

dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių, priteisimo momento
500 2.11.4. Dėl galimybės priteisti bylinėjimosi išlaidas iš subjekto, turėjusio įtakos 

atitinkamo administracinio akto, nuginčyto pagrindinėje byloje, priėmimui

 II. Administracinė doktrina

505 Airė Antanaitytė, Ingrida Danėlienė. Lietuvos administracinių teismų 
dalyvavimas, integruojantis į Europos Sąjungos teisės sistemą: bendrųjų 
teisės principų reikšmė administraciniuose teisiniuose santykiuose

534 Marion Eckertz-Höfer. Administracinių sprendimų teisminė kontrolė 
Vokietijoje
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 III. Informacinė dalis

552 1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant 
mokesčių administravimą reglamentuojančias teisės normas, 
apibendrinimas (I dalis)

641 2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga 
(2011 m. sausio – birželio mėn.)

 2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
641 2.1.1. Dėl administracinių teisės pažeidimų bylų, kai byla administracines 

nuobaudas skiriančiai institucijai perduota nagrinėti iš naujo po 2011 m. 
sausio 1 d.

642 2.1.2. Dėl savivaldybės tarybos sprendimo prašyti perduoti valstybinę 
žemę savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise

643 2.1.3. Dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto teisėtumo
644 2.1.4. Dėl žalos, siejamos su iki 2011 m. sausio 1 d. atliktais policijos 

pareigūnų veiksmais pradedant ir tiriant administracinio teisės pažeidimo 
bylą, atlyginimo

645 2.1.5. Dėl darbuotojui nustatyto dirbant netekto darbingumo lygio
646 2.1.6. Dėl ikiteisminio tyrimo institucijos atsakymo

 2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
647 2.2.1. Dėl tarp advokato ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 

tarnybos sudarytos sutarties vienašališko nutraukimo
648 2.2.2. Dėl iki 2011 m. sausio 1 d. padaryto administracinio teisės 

pažeidimo, dėl kurio administracinio teisės pažeidimo byla pradėta po 
minėtos datos

650 2.2.3. Dėl įkalinimo įstaigos atsisakymo pateikti teikimą dėl kalinio lygtinio 
paleidimo ir dėl tokio atsisakymo patirtos žalos atlyginimo

651 2.2.4. Dėl vietos savivaldos institucijos sprendimo terminuotai paskirti 
asmenį daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios 
nuosavybės administratoriumi

652 2.2.5. Dėl rinkimų į universiteto valdymo organus rezultatų
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 3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga
653 3.1. 2011 m. gegužės 12 d. prejudicinis sprendimas byloje Polska Telefonia 

Cyfrowa sp. z o.o. prieš Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (C-410/09)
657 3.2. 2011 m. gegužės 12 d. prejudicinis sprendimas byloje Enel Maritsa 

Iztok 3 AD prieš Direktor „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ NAP 
(C-107/10)

662 3.3. 2011 m. gegužės 12 d. prejudicinis sprendimas byloje Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein‑Westfalen eV prieš 
Bezirksregierung Arnsberg (C-115/09)

667 3.4. 2011 m. kovo 8 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje 
Gerardo Ruiz Zambrano prieš Office national de l’emploi (ONEm) (C-34/09)

669 3.5. 2011 m. birželio 9 d. prejudicinis sprendimas byloje Eleftheri tileorasi 
AE „ALTER CHANNEL“ ir Konstantinos Giannikos prieš Ypourgos Typou kai 
Meson Mazikis Enimerosis ir Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (C-52/10)

 4. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalga
674 4.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. sausio 21 d. sprendimas 

byloje M. S. S. prieš Belgiją ir Graikiją (pareiškimo Nr. 30696/09)
679 4.2. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. sausio 25 d. sprendimas 

byloje Elefteriadis prieš Rumuniją (pareiškimo Nr. 38427/05)
681 4.3. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. vasario 10 d. sprendimas 

byloje Dubetska ir kiti prieš Ukrainą (pareiškimo Nr. 30499/03)
683 4.4. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. birželio 14 d. sprendimas 

byloje J. Borisov prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 9958/04)
686 4.5. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. vasario 17 d. sprendimas 

byloje Andrle prieš Čekijos Respubliką (pareiškimo Nr. 6268/08)

 5. Užsienio teismų sprendimų apžvalga
688 5.1. Vokietijos Federalinio Administracinio Teismo sprendimo apžvalga
690 5.2. Vokietijos Federalinio Finansų Teismo sprendimo apžvalga

692 Priedai

692 Raidinė dalykinė rodyklė

696 Santrumpos
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I. Administracinių teismų praktika

I. Administracinių teismų praktika

1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

1.1. Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2007 m. gegužės 24 d. 
nutarimu Nr. 5.10.3 patvirtintos Kandidato į auditorius supažindinimo su 
jo kvalifikacinio auditoriaus egzamino darbo įvertinimu tvarkos 7 punkto 
atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui – viešojo 
administravimo institucijų skaidrumo principui) ir Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 5 
straipsnio 1 daliai

Administracinė byla Nr. I444-16/2010
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

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

2011 m. sausio 10 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Virgilijaus 
Valančiaus (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos auditorių rūmų atstovui Vidmantui Satkui, 

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą 
pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą 
ištirti, ar Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2007 m. gegužės 24 d. 
nutarimu Nr. 5.10.3 patvirtintos Kandidato į auditorius supažindinimo su 
jo kvalifikacinio auditoriaus egzamino darbo įvertinimu tvarkos 7 punktas 
neprieštaravo konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui – viešojo 
administravimo institucijų skaidrumo principui) ir Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 5 straipsnio 1 
dalies nuostatai.
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Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo K. A. skundą atsakovui Lietuvos auditorių rūmams ir 
viešajai įstaigai Audito ir apskaitos tarnybai dėl sprendimų panaikinimo ir 
įpareigojimo atlikti veiksmus. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 1 d. 
nutartimi nutarė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą 
su prašymu ištirti, ar Lietuvos auditorių rūmų 2007 m. gegužės 24 d. 
nutarimu Nr. 5.10.3 patvirtintos Kandidato į auditorius supažindinimo su jo 
kvalifikacinio auditoriaus egzamino darbo įvertinimu tvarkos (toliau – ir 
Tvarka) 7 punktas neprieštaravo konstituciniam teisinės valstybės principui (jo 
aspektui – viešojo administravimo institucijų skaidrumo principui), Lietuvos 
Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 5 
straipsnio 1 dalies nuostatai, kad teisės aktas turi atitikti Lietuvos Respublikos 
Konstituciją (toliau – ir Konstitucija), ir sustabdė minėtą administracinę bylą, 
kol Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinės šį prašymą. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 1 d. 
nutartyje nurodė, jog sprendžiant, ar dalis prašymų yra pagrįsti ir teisėti, būtina 
taikyti Lietuvos auditorių rūmų 2007 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 4.10.3 
patvirtintos Kandidato į auditorius supažindinimo su jo kvalifikacinio 
auditoriaus egzamino darbo įvertinimu tvarkos 7 punktą, tačiau teismui kyla 
abejonių dėl šios nuostatos, kurioje buvo nustatyta, kad kandidato į auditorius 
susipažinimui su jo egzamino darbo įvertinimu skiriama 30 minučių, 
teisėtumo ir konstitucingumo. Teismas pabrėžė, kad Lietuvos auditorių rūmai 
pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymo (2008 m. liepos 3 d. redakcija) 
2 straipsnio 17 dalį yra kompetentinga institucija, kuriai pavesta atlikti 
auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą arba atlikti su auditorių ir audito 
įmonių audito veikla susijusias funkcijas, pagal 11 straipsnį rengia auditoriaus 
egzaminus (ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus), suderinę raštu 
su Audito ir apskaitos tarnyba tvirtina kvalifikacinių auditoriaus egzaminų 
laikymo tvarką, nustato mokesčio už kvalifikacinius auditoriaus egzaminus 
dydį, tuo tarpu, kaip pažymėjo teismas, kvalifikacinių auditoriaus egzaminų 
laikymo tvarkos loginė tąsa ir yra Kandidato į auditorius supažindinimo su jo 
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kvalifikacinio auditoriaus egzamino darbo įvertinimu tvarka. Lietuvos auditorių 
rūmai, kaip visus Lietuvos auditorius vienijanti asociacija, atlieka viešojo 
administravimo funkcijas (Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 7 d. 
nutartis), taigi Lietuvos auditorių rūmų vykdoma auditorių viešoji priežiūra 
turi būti laikoma valstybės funkcija.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodė, jog abejoja 
dėl ginčijamos nuostatos atitikties Konstitucijoje įtvirtintam viešojo 
administravimo institucijų skaidrumo principui, kylančiam iš Konstitucijos 
preambulėje įtvirtinto teisinės valstybės principo ir suformuluotam Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 22 d. nutarime bei plačiai 
žinomam Europos Sąjungos teisėje (juolab kad skaidrumo principas buvo 
deklaruotas ir Tvarkos 2 punkte), dėl to – ir Lietuvos Respublikos įstatymų 
ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 
nuostatai, kad teisės aktas turi atitikti Lietuvos Respublikos Konstituciją, 
kadangi, teismo nuomone, minėtas reguliavimas užkirto kelią pareiškėjui 
individualioje byloje skaidriai susipažinti su jo egzamino rezultatais. 

II.

Rengiant norminę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame 
administraciniame teisme, gautas atsakovo Lietuvos auditorių rūmų 
atsiliepimas, kuriame nurodoma, jog, atsakovo nuomone, ginčijamas Tvarkos 
7 punktas neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui (jo 
aspektui – viešojo administravimo institucijų skaidrumo principui) ir Lietuvos 
Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 5 
straipsnio 1 dalies nustatai. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

1. Pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo nurodytame 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 22 d. nutarime 
analizuota ir atskleista skaidrumo principo esmė valstybės tarnybos 
kontekste – buvo sprendžiamas klausimas, ar Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtinta Priėmimo 
į valstybės tarnautojo pareigas tvarka bei Konkursų į valstybės tarnautojo 
pareigas organizavimo tvarkos aprašas ta apimtimi, kuria nebuvo nustatytas 
reikalavimas fiksuoti egzamino žodžiu priimant į karjeros valstybės tarnautojo 
pareigas eigą – pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso komisijos 
narių klausimus ir pretendentų atsakymus – neprieštaravo Konstitucijos 
30 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, Valstybės tarnybos įstatymo 
3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam valstybės tarnybos skaidrumo principui. Todėl 
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abejotina, ar Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje 
suformuluotas valstybės tarnybos skaidrumo principo išaiškinimas gali būti be 
jokių išlygų taikomas šioje administracinėje byloje, ar šis (valstybės tarnybos 
skaidrumo) principas yra tapatus viešojo administravimo institucijų skaidrumo 
principui bei ar viešojo administravimo institucijų skaidrumo principas 
egzistuoja kaip atskiras teisės principas ir jis gali būti kildinamas iš Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtinto teisinės valstybės principo. 

2. Pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo iškeltos abejonės 
dėl ginčijamos nuostatos atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui 
bei Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos 
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatai turi būti nagrinėjamos konkrečios 
administracinės bylos kontekste – vienas iš svarbiausių šios bylos aspektų 
bei pareiškėjo argumentų buvo susijęs su pareiškėjo teisės į gynybą principo 
realizavimu, t. y. kad ginčijama Tvarkos nuostata galimai sąlygojo pareiškėjo 
teisės į gynybą pažeidimą. Pareiškėjas individualioje administracinėje byloje 
skunde nurodė, jog būtent ribotas laikas, skirtas susipažinti su kvalifikacinio 
auditoriaus egzamino darbo įvertinimu, lėmė tai, jog jis negalėjo pateikti 
pakankamai išsamių ir motyvuotų apeliacijų Kvalifikacinių auditoriaus 
egzaminų komisijai. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas individualioje 
byloje du kartus tikslino savo procesinius dokumentus teismams, tačiau, nors 
ir turėdamas visiškai neribotą galimybę susipažinti su visa kvalifikacinių 
auditoriaus egzaminų įvertinimo medžiaga, nei viename iš savo patikslintų 
procesinių dokumentų nenurodė jokių kitų galimų pažeidimų, dėl ko darytina 
išvada, jog ribotas susipažinimo su kvalifikacinio auditoriaus egzamino darbo 
įvertinimu laikas faktiškai neapribojo pareiškėjo teisės į gynybą. 

3. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą buvo 
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 tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgalinimus, 
kurie jiems yra suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, ir plečiamas 
valdymo institucijų kompetencijos aiškinimas yra negalimas; administracinis 
aktas, priimtas viešojo administravimo (valstybės valdymo) subjektui viršijus 
savo įstatyminės kompetencijos ribas (ultra vires) yra besąlygiškai neteisėtas 
ir naikintinas. Lietuvos auditorių rūmai Tvarką priėmė vadovaudamiesi 
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. 1K-
054 26 punktu, kuris nustatė, kad Egzaminų administravimo ir kandidatų 
supažindinimo su jų įvertintais darbais procedūras nustato Auditorių rūmų 
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prezidiumas. Lietuvos auditorių rūmai, nustatydami susipažinimo su įvertintais 
darbais laiką, minėtu įsakymu nebuvo ribojami jokiomis sąlygomis, todėl 
darytina išvada, jog ginčijama Tvarka visiškai atitiko nustatytą teisėtumo 
reikalavimą. 

Teisėjų kolegija

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

Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo ištirti 
Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2007 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 5.10.3 
patvirtintos Kandidato į auditorius supažindinimo su jo kvalifikacinio 
auditoriaus egzamino darbo įvertinimu tvarkos 7 punkto atitiktį konstituciniam 
teisinės valstybės principui (jo aspektui – viešojo administravimo institucijų 
skaidrumo principui) ir Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių 
aktų rengimo tvarkos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad teisės aktas 
turi atitikti Lietuvos Respublikos Konstituciją. 

Tvarkos 7 punktas nustato:
„Kandidato į auditorius susipažinimui su jo Egzamino darbo įvertinimu 

skiriama 30 minučių.“
Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 

2009 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 2.4 pakeitus Kandidato į auditorius 
supažindinimo su jo kvalifikacinio auditoriaus egzamino darbo įvertinimu 
tvarką, šioje norminėje administracinėje byloje ginčijama nuostata buvo 
pakeista – pagal šiuo metu galiojančią 7 punkto redakciją kandidato į 
auditorius susipažinimui su jo Egzamino darbo įvertinimu skiriama iki 2 
akademinių valandų, bet ne ilgiau kaip 30 proc. laikyto egzamino trukmės. 
Tačiau atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjama norminė administracinė byla 
yra pagal teismo, kuriam kilo abejonės dėl individualioje administracinėje 
byloje taikytino norminio administracinio akto nuostatos teisėtumo, 
prašymą, konstatuotina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
privalo išnagrinėti šį prašymą neatsižvelgiant į tai, jog ginčijama nuostata 
yra pakeista (nebegaliojanti) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2006 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I1-1/2006, 
2007 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I6-2/2007, 
2009 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-1/2009).
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IV.

Lietuvos Respublikos audito įstatymo 8 straipsnio 2 dalis 
(2004 m. balandžio 8 d. įstatymo Nr. IX-2105 redakcija) nustatė, kad 
disciplinas, iš kurių laikomi kvalifikaciniai auditoriaus egzaminai, egzaminų 
laikymo taisykles ir mokesčio už juos dydį Auditorių rūmų teikimu tvirtina 
finansų ministras. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 30 d. 
įsakymo Nr. 1K-257 (2007 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. 1K-054 redakcija, 
galiojusi Tvarkos priėmimo metu) patvirtintų Egzaminų laikymo taisyklių 
ir mokesčio už juos dydžio 25 punktas nustatė, kad pretendentai turi teisę 
susipažinti su įvertintais darbais, kiek toks susipažinimas susijęs su vertinimo 
skaidrumo užtikrinimu, o 26 punktas nustatė, kad egzaminų administravimo 
ir pretendentų supažindinimo su jų įvertintais darbais procedūras nustato 
Auditorių rūmų prezidiumas. Taigi konstatuotina, jog Lietuvos Respublikos 
finansų ministras minėtu teisės aktu pavedė Lietuvos auditorių rūmų 
prezidiumui nustatyti procesines (procedūrines) pretendentų į auditorius 
teisės susipažinti su įvertintais darbais, kiek tai susiję su vertinimo skaidrumo 
užtikrinimu, nuostatas, t. y. nustatyti šios teisės realizavimo tvarką.

Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus 
įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: teisėkūros subjektai teisės 
aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų; <...> įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti aiškus, suprantamas, 
neprieštaringas, <...> turi būti užtikrinami teisės sistemos nuoseklumas ir 
vidinė darna; <...> nustatant teisinius apribojimus bei atsakomybę už teisinius 
pažeidimus, privalu paisyti protingumo reikalavimo, taip pat proporcingumo 
principo, pagal kurį nustatytos teisinės priemonės turi būti būtinos 
demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei visuotinai 
svarbiems tikslams (tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra) (Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d. 
nutarimai). Taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra ne kartą 
pažymėjęs, kad iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių 
imperatyvų kyla reikalavimas įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams 
paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos. Šis reikalavimas 
inter alia reiškia, kad draudžiama žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos 
visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės 
aktais, taip pat kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį 
teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės 
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aktuose (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 
2005 m. sausio 19 d. nutarimai). 

Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija pažymi, jog, kaip minėta, Lietuvos 
Respublikos finansų ministrui pavedus nustatyti pretendentų į auditorius 
supažindinimo su egzaminų darbų įvertinimu tvarką Lietuvos auditorių rūmų 
prezidiumui, šios teisės realizavimo tvarka galėjo būti nustatyta tik laikantis 
tam tikrų reikalavimų, kylančių iš konstitucinio teisinės valstybės principo, 
inter alia tai, kad žemesnės galios teisės aktais negali būti nustatomas toks 
teisinis reguliavimas, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios 
teisės aktuose, tarp kita ko ir tai, kad nustatytos susipažinimo su įvertintais 
darbais tvarkos nuostatos bet kokiu atveju neturi sudaryti prielaidų nepagrįstai 
apsunkinti asmeniui garantuotos teisės įgyvendinimo ar apskritai paneigti 
tokią teisę. 

V.

Ginčijama Tvarkos nuostata kandidato į auditorius susipažinimui su jo 
egzamino darbo įvertinimu skiriama 30 minučių. Kaip matyti iš pareiškėjo 
prašymo turinio, abejonės dėl šios nuostatos teisėtumo grindžiamos tuo 
aspektu, jog tokiu reguliavimu pareiškėjui individualioje byloje buvo užkirstas 
kelias skaidriai susipažinti su jo egzamino darbo įvertinimu. Vertinant tokios 
abejonės pagrįstumą, pirmiausia būtina atsižvelgti ir į kitas Tvarkos nuostatas 
– inter alia į Tvarkos 9.2 punktą, nustatantį, jog kandidatui į auditorius 
draudžiama daryti savo Egzamino darbo kopijas bei užduočių nuorašus, 
bei į 11 punktą, nustatantį, jog kandidatas į auditorius su savo Egzamino 
darbo įvertinimu gali susipažinti tik vieną kartą. Taigi vertinant ginčijamą 
teisinį reguliavimą sistemiškai su minėtomis nuostatomis, darytina išvada, 
jog iš esmės Tvarkos 7 punkte yra nustatytas pretendentų į auditorius teisės 
susipažinti su egzamino darbo įvertinimu apribojimas. Teisėjų kolegija pažymi, 
jog pats susipažinimo su egzamino darbo įvertinimu apribojimas nustatant 
susipažinimo terminą tam tikrais atvejais ir siekiant tam tikrų tikslų galėtų 
būti laikomas pagrįstu ir patenkančiu į minėtos teisės realizavimo tvarkos 
(t. y. procedūrinių nuostatų) nustatymo sritį, tačiau bet kokiu atveju būtina 
atsižvelgti, ar konkrečiu atveju toks apribojimas gali būti laikomas protingu 
bei proporcingu siekiant tam tikro tikslo bei ar nurodytu apribojimu nėra 
nepagrįstai apsunkinama asmens galimybė realizuoti jam garantuotą teisę. 

Teisėjų kolegijos vertinimu, ginčijama nuostata, kuria imperatyviai 
nustatytas maksimalus galimas susipažinimo su darbo įvertinimu laiko tarpas 
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– 30 minučių – neatsižvelgiant į jokias kitas aplinkybes, tokias kaip egzamino 
trukmė, sudėtingumas, jo pobūdis ir pan., nelaikytinas protingu ir proporcingu, 
kadangi toks teisinis reguliavimas tam tikrais atvejais iš esmės gali lemti 
pretendentų į auditorius teisės susipažinti su įvertintais darbais, įtvirtintos 
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-
257 (2007 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. 1K-054 redakcija) patvirtintų Egzaminų 
laikymo taisyklių ir mokesčio už juos dydžio 25 punkte, realizavimo nepagrįstą 
apsunkinimą. Tuo labiau, kad minėtame Egzaminų laikymo taisyklių ir 
mokesčio už juos dydžio 25 punkte įtvirtinta teisė susipažinti su darbo 
įvertinimu yra siejama su tikslu – užtikrinti vertinimo skaidrumą, o ginčijamas 
teisinis reguliavimas gali lemti, kad šis tikslas nebus pasiektas. Atsižvelgiant 
į tai, teisėjų kolegija sprendžia, jog Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 
2007 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 5.10.3 patvirtintos Kandidato į auditorius 
supažindinimo su jo kvalifikacinio auditoriaus egzamino darbo įvertinimu 
tvarkos 7 punktas prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui bei 
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos 
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatai, jog teisės aktas turi atitikti Lietuvos 
Respublikos Konstituciją. 

Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nors atsakovas atsiliepime 
nurodo, jog klausimas dėl ginčijamo Tvarkos 7 punkto teisėtumo turi būti 
nagrinėjamos konkrečios individualios bylos kontekste (t. y. kiek ginčijamu 
reguliavimu nustatytas ribotas susipažinimo su egzamino darbo įvertinimu 
laikas faktiškai apribojo pareiškėjo teisę į gynybą), tačiau aplinkybės, ar taikant 
šioje norminėje administracinėje byloje neteisėta pripažintą Lietuvos auditorių 
rūmų prezidiumo 2007 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 5.10.3 patvirtintos 
Kandidato į auditorius supažindinimo su jo kvalifikacinio auditoriaus 
egzamino darbo įvertinimu tvarkos 7 punkto nuostatą buvo realiai pažeistos 
pareiškėjo individualioje byloje teisės bei interesai, nagrinėjimas priklauso 
individualią bylą nagrinėjančio teismo kompetencijai, todėl nevertintinos.

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

n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2007 m. gegužės 24 d. 
nutarimu Nr. 5.10.3 patvirtintos Kandidato į auditorius supažindinimo su 
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jo kvalifikacinio auditoriaus egzamino darbo įvertinimu tvarkos 7 punktas 
prieštaravo konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 5 straipsnio 1 
dalies nuostatai, kad teisės aktas turi atitikti Lietuvos Respublikos Konstituciją. 

Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas leidinyje „Valstybės žinios“.

1.2. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
2002 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 140 „Dėl viršutinės tiekimo kainos 
laisviesiems vartotojams“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5, 
7, 23, 28 straipsniams, 46 straipsnio 1 daliai, 94 straipsnio 2 punktui bei 
konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 1.2 straipsnio 2 daliai, 1.3 straipsnio 3 daliai, 2.80 straipsniui, 
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 1 daliai, 
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsniui, Lietuvos 
Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės įstatymo 2 ir 22 straipsniams, Lietuvos Respublikos viešojo 
administravimo įstatymo 4 straipsniui

Administracinė byla Nr. I575-3/2011
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

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

2011 m. kovo 21 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus 
Valančiaus (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Alinai Dokutavičienei,
dalyvaujant atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
atstovams Vilmai Adamavičiūtei ir Renatui Pociui, 

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą 
pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. gruodžio 31 d. 
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nutarimas Nr. 140 „Dėl viršutinės tiekimo kainos laisviesiems vartotojams“ 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5, 7, 23, 28 straipsniams, 
46 straipsnio 1 daliai, 94 straipsnio 2 punktui bei konstituciniam teisinės 
valstybės principui, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2 straipsnio 2 
daliai, 1.3 straipsnio 3 daliai, 2.80 straipsniui, Lietuvos Respublikos energetikos 
įstatymo 15 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 
straipsniui, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės įstatymo 2 ir 22 straipsniams, Lietuvos Respublikos 
viešojo administravimo įstatymo 4 straipsniui.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo UAB „Dujotekana“ skundą, kuriuo prašoma priteisti 
iš Lietuvos Respublikos valstybės 16 035 613,17 Lt žalos atlyginimą ir 5 proc. 
dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 14 d. nutartimi 
nutarė sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos 
vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu patikrinti, ar Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija) 2002 m. gruodžio 31 d. 
nutarimas Nr. 140 „Dėl viršutinės tiekimo kainos laisviesiems vartotojams“ 
(toliau – ir Nutarimas) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
(toliau – ir Konstitucija) 5, 7, 23, 28 straipsniams, 46 straipsnio 1 daliai ir 94 
straipsnio 2 punktui, Konstitucijoje įtvirtintam konstituciniam teisinės valstybės 
principui, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir Civilinis kodeksas) 
1.2 straipsnio 2 daliai, 1.3 straipsnio 3 daliai ir 2.80 straipsniui, Lietuvos 
Respublikos energetikos įstatymo (toliau – ir Energetikos įstatymas) 15 straipsnio 
1 daliai, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (toliau – ir Gamtinių dujų 
įstatymas) 14 straipsniui, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau 
– ir Konkurencijos įstatymas) 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
įstatymo (toliau – ir Vyriausybės įstatymas) 2 ir 22 straipsniams, Lietuvos 
Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo 
įstatymas) 4 straipsniui. Teismas pažymėjo, jog Nutarimo teisėtumą būtina 
įvertinti nagrinėjamoje individualioje byloje siekiant išsiaiškinti atsakovės 
veiksmų, su kuriais pareiškėjas sieja atsiradusią turtinę žalą, teisėtumą. 
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Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 14 d. 
nutartyje, atsižvelgdamas į tai, jog ginčijamu aktu buvo nustatyta elgesio 
taisyklė, skirta individualiais požymiais neapibūdintų subjektų ratui – visiems 
laisviesiems vartotojams, t. y. asmenų grupei, apibūdintai rūšiniais požymiais, 
padarė išvadą, jog tai yra centrinio valstybinio administravimo subjekto 
priimtas norminis administracinis aktas. Taip pat pastebėjo, jog aplinkybė, 
kad šis aktas yra paskelbtas ne leidinyje „Valstybės žinios“, o šio leidinio priede 
„Informaciniai pranešimai“, neturi įtakos jo teisiniam kvalifikavimui, tačiau 
pažymėjo, jog norminis administracinis aktas laikomas negaliojančiu, kol 
jis nėra paskelbtas įstatymų nustatyta tvarka, o nagrinėjamu atveju, teismo 
vertinimu, Nutarimas nebuvo tinkamai paskelbtas. 

Taip pat Vilniaus apygardos administracinis teismas pažymėjo, jog 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 
2009 m. balandžio 29 d. nutarime konstatavo, kad pagal Gamtinių dujų įstatymo 
14 straipsnio 1 dalį (2000 m. spalio 10 d. redakcija) galėjo būti reguliuojamos tik 
dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo kainos ir dujų kainos reguliuojamiesiems 
vartotojams, o kitos kainos, inter alia dujų tiekimo laisviesiems vartotojams 
kainos, buvo sutartinės (negalėjo būti reguliuojamos). Komisija negali atlikti 
jos kompetencijai nepriskirtų veiksmų, todėl, pareiškėjo Vilniaus apygardos 
administracinio teismo nuomone, nustatydama įstatymuose nenumatytą dujų 
tiekimo kainos laisviesiems vartotojams reguliavimą, Komisija pažeidė teisės 
aktų reikalavimus, nes Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnyje ar kituose teisės 
aktuose nėra nurodyta tokia Komisijos teisė. Be to, priimant Nutarimą, buvo 
vadovautasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu 
Nr. 2091 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimo 
Nr. 743 „Dėl gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo 
licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo“, kurio nuostata dėl dujų 
tiekimo kainos laisviesiems vartotojams nustatymo jau minėtu Konstitucinio 
Teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutarimu buvo pripažinta prieštaraujančia 
Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 94 straipsnio 2 punktui, konstituciniam 
teisinės valstybės principui ir Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 1 daliai 
(2000 m. spalio 10 d. redakcija). Dėl nurodytų aplinkybių pareiškėjui Vilniaus 
apygardos administracinio teismui kilo abejonės, ar Nutarimas neprieštarauja 
prašyme nurodytoms Konstitucijos bei įstatymų nuostatoms. 

II.

Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame 
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administraciniame teisme, gautas atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos atsiliepimas, kuriame pažymėta, jog, jo nuomone, 
Nutarimas neprieštarauja Vilniaus apygardos administracinio teismo prašyme 
nurodytoms Konstitucijos bei įstatymų nuostatoms. Atsiliepimas grindžiamas 
šiais argumentais:

1. Nutarimas negali būti laikomas norminiu teisės aktu, kadangi jis 
skirtas individualiais požymiais apibūdintiems subjektams – vartotojams, 
Komisijos sprendimu pripažintiems laisvaisiais, vadovaujantis galiojusio 
Gamtinių dujų įstatymo 22 straipsnio 5 dalimi, juolab kad žinotas konkretus 
jų skaičius – 2003 metais buvo 22 laisvieji gamtinių dujų vartotojai. Minėta 
išvada, kad Nutarimas yra individualus teisės aktas, darytina atsižvelgiant ir į 
Nutarime suformuluotos elgesio taisyklės pobūdį, kadangi jame suformuluota 
konkreti vienkartinio pobūdžio, laiko atžvilgiu tęstinė elgesio taisyklė, kurioje 
nustatytas konkretus jos galiojimo laikas ir kuri taikytina apibrėžtam asmenų 
ratui – t. y. nustatyta viršutinė gamtinių dujų tiekimo kaina (304 Lt už kub. 
metrą) laisviesiems vartotojams iki 2003 m. birželio 30 d. Be to, Nutarime nėra 
suformuluota savarankiška elgesio taisyklė. Atsižvelgiant į tai, kad Nutarimas 
nėra norminis administracinis aktas, šio akto įsigaliojimas negali būti 
siejamas su jo paskelbimu leidinyje „Valstybės žinios“. Kadangi Nutarimas yra 
individualus teisės aktas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas negali 
tirti jo atitikimo įstatymams ar Vyriausybės nutarimams, vadovaudamasis 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 20 straipsniu.

2. Dėl Nutarimo atitikties Konstitucijos nuostatoms atsakovas nurodė, 
jog vadovaujantis teisės aktų hierarchijos principu ir Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktika, toks tyrimas negalimas, nes tokio 
klausimo nagrinėjimas yra Konstitucinio Teismo, o ne Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo kompetencija. Laikantis teisės aktų hierarchijos 
principo, galimas tik Nutarimo, kaip poįstatyminio teisės akto, įgyvendinančio 
aukštesnės galios teisės aktą, atitikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 743 patvirtintoms Gamtinių dujų 
perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo licencijavimo taisyklėms (toliau – 
ir Licencijavimo taisyklės) nagrinėjimas.

3. Pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra 
nurodęs, 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 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 
sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-4/2008). Todėl būtina ištirti, ar 
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Komisija, Nutarimu nustatydama viršutinę gamtinių dujų tiekimo kainos ribą 
laisviesiems vartotojams, neviršijo savo kompetencijos, t. y. ar Komisija pagal 
galiojusius teisės aktus buvo įgaliota tai padaryti. Atsakovas, priimdamas 
Nutarimą, vadovavosi aukštesnio administravimo subjekto priimtu norminiu 
teisės aktu, t. y. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. 
nutarimu Nr. 743 patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, 
laikymo ir tiekimo licencijavimo taisyklių 37 punkto (2002 m. gruodžio 23 d. 
redakcija) nuostata, kuri Nutarimo priėmimo metu dar nebuvo pripažinta 
prieštaraujančia Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 94 straipsnio 2 punktui, 
konstituciniam teisinės valstybės principui ir Gamtinių dujų įstatymo 
14 straipsnio 1 daliai, todėl buvo laikoma teisėta ir galiojančia. Atsižvelgdamas 
į Konstitucinio Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, 
atsakovas pažymėjo, jog Nutarimo teisėtumas turi būti vertinamas pagal jo 
priėmimo metu galiojusius aukštesnės galios teisės aktus, atitinkamai negali 
būti teisinio pagrindo kvestionuoti Nutarimo teisėtumą, kadangi jis buvo 
priimtas vykdant tuo metu galiojusį, teisėtą ir Komisijai vykdyti privalomą 
Vyriausybės nutarimą.

4. Dėl Nutarimo atitikimo nurodytoms įstatymų nuostatoms akcentavo, 
kad būtina atsižvelgti į tikslus, kurių buvo siekiama – t. y. tikslą apsaugoti 
dujų vartotojus nuo nesąžiningos, neprotingos ir neteisingos gamtinių dujų 
tiekimo kainos, kuri neatitiko nei dujų įsigijimo, nei jų transportavimo kaštų. 
Nors 2003 metais Lietuva dar nebuvo Europos Sąjungos valstybė narė, tačiau 
jau ir pasirengimo Europos Sąjungos narystei metu dujų rinka iš esmės 
buvo reguliuojama atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas. 
Pagal bendrą gamtinių dujų kainų nustatymo metodiką Europos Sąjungoje 
nustačiusią 1983 m. vasario 8 d. Tarybos rekomendaciją 83/230/EEB „Dėl 
gamtinių dujų kainų ir tarifų nustatymo metodų Bendrijoje“, gamtinių dujų 
kaina turi būti siejama su jos įsigijimo ir tiekimo kaštais, taip draudžiant 
ją nustatyti nepagrįstai per didelę ir neskaidrią, nes tai tiesiogiai darytų žalą 
vartotojų interesams. Pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 93/30/EB „Dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių“ įtvirtintą reguliavimą valstybės narės (taip pat ir valstybės 
kandidatės), siekdamos užkirsti kelią piktnaudžiavimui dominuojančia 
padėtimi, galėjo imtis visų priemonių, kartu ir efektyvaus kainų reguliavimo, 
kad tokio piktnaudžiavimo būtų išvengta. Be to, sprendžiant, ar Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytas, o Komisijos Nutarimu 
įgyvendintas teisinis reguliavimas tikslo požiūriu buvo pagrįstas ir teisėtas, 
turi būti įvertinta ir aplinkybė, ar toks reguliavimas būtų teisėtas, jei jį įstatymu 
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būtų priėmęs Lietuvos Respublikos Seimas – 2007 m. kovo 20 d. buvo priimtas 
Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriame numatyta, jog gamtinių 
dujų tiekimo kainos reguliuojamos visiems vartotojams. Taigi valstybė dar 
kartą patvirtino savo valią reguliuoti gamtinių dujų tiekimo kainą laisviesiems 
vartotojams.

5. Nutarimas neprieštarauja nurodytoms Civilinio kodekso nuostatoms, 
kadangi bendrieji gamtinių dujų sektoriaus organizavimo principai ir gamtinių 
dujų įmonių veikla bei santykiai su vartotojais reglamentuojami viešosios 
teisės normomis, t. y. Gamtinių dujų įstatymu, o pagal Civilinio kodekso 1.1 
straipsnio 2 dalį turtiniams santykiams, kuriuos reglamentuoja viešosios teisės 
normos, šio kodekso normos taikomos tiek, kiek šių santykių nereglamentuoja 
atitinkami įstatymai, taip pat šio kodekso įsakmiai nurodytais atvejais. 
Energetikos veiklą, inter alia gamtinių dujų sektorių, reglamentuoja Energetikos 
įstatymas, Gamtinių dujų įstatymas ir kt., todėl Nutarimo teisėtumas turi būti 
vertinamas atsižvelgiant į šiuos specialiuosius teisės aktus. Tarp Komisijos ir 
subjektų, kuriems adresuotas Nutarimas, susiklostė administraciniai teisiniai 
santykiai, todėl veikdamas pagal savo kompetenciją valstybinio administravimo 
subjektas turi vadovautis Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje 
numatytais, o ne civiliniais principais.

6. Energetikos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje buvo numatyta, kad 
energetikos sektoriuje yra sutartinės ir valstybės reguliuojamos kainos; kainos 
reguliuojamos tvirtinant paslaugos ar energijos kainas, nustatant jų viršutines 
ribas ar reguliavimo tvarką. Komisijos funkcijos apibrėžtos šio įstatymo 
17 straipsnio 5 dalyje, kurioje numatyta, kad Komisija tvirtina valstybės 
reguliuojamų kainų nustatymo metodikas, nustato valstybės reguliuojamų 
kainų viršutines ribas ir kt. Taigi Komisijos teisė nustatyti reguliuojamų 
kainų viršutines ribas tiesiogiai įtvirtinta Energetikos įstatyme ir šią teisę (bei 
pareigą) Komisija įgyvendino, vykdydama tuo metu galiojusį ir teisėtą Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimą. Be to, Nutarime nustatyta viršutinė 
gamtinių dujų kainos riba buvo pagrįsta ne tik siekiamo tikslo atžvilgiu, bet ir 
konkretus jos dydis – ekonomiškai pagrįstas, teisingas ir leido gamtinių dujų 
tiekėjams ne tik nepatirti jokių nuostolių, bet ir gauti protingą bei sąžiningą 
pelną.

7. Tai, kad Gamtinių dujų įstatyme nebuvo tiesiogiai įvardinta 
Komisijos teisė nustatyti viršutines kainų ribas laisviesiems vartotojams, 
nereiškia, kad Nutarimas yra neteisėtas ir kainos laisviesiems vartotojams 
negalėjo būti reguliuojamos. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad teisės 
negalima traktuoti vien kaip teksto, kuriame expressis verbis yra išdėstytos 
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tam tikros teisės nuostatos; teisinės realybės negalima traktuoti vien kaip jos 
tekstinės formos, vien kaip eksplicitinių nuostatų visumos. Todėl nors kainų 
reguliavimas laisviesiems vartotojams teisės aktuose nebuvo eksplicitiškai 
reglamentuotas, tačiau tai išplaukia iš Komisijos kompetenciją reguliuojančių 
Energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo normų ir 
Komisijai sutektos diskrecijos teisės.

8. Vyriausybės įstatymas reglamentuoja Vyriausybės veiklą, todėl 
Nutarimo teisėtumas neturėtų būti siejamas su šio įstatymo reikalavimais.

9. Dėl Nutarimo atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui nurodė, 
kad Komisija tik įgyvendino Vyriausybės nutarimą ir Energetikos įstatymo 
17 straipsnio 5 dalyje numatytą funkciją – nustatyti kainos viršutinę ribą, 
todėl teigti, kad ji priėmė norminį teisės aktą, diskriminuojantį atskirus 
ūkio subjektus arba kitaip ribojantį konkurenciją, nėra pagrindo. Be to, 
nagrinėjamoje administracinėje byloje negalima kalbėti apie sąžiningos 
konkurencijos principo pažeidimą, priešingai – gamtinių dujų kainos 
reguliavimu siekta užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui dominuojančia 
padėtimi ir užtikrinti, kad galutiniai vartotojai būtų apsaugoti nuo nepagrįstai 
didelių gamtinių dujų kainų.

Teisėjų kolegija

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

Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo ištirti Valstybinės kainų 
ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 140 
„Dėl viršutinės tiekimo kainos laisviesiems vartotojams“ teisėtumą. 

Dalis atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nesutikimo su Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymu ištirti 
Nutarimo teisėtumą argumentų yra susiję su tuo, jog Nutarimas, Komisijos 
nuomone, negali būti pripažintas norminiu teisės aktu. Šią savo poziciją 
atsakovas grindžia tuo, jog Nutarimas buvo skirtas individualiais požymiais 
apibūdintiems subjektams – vartotojams, kurie Komisijos sprendimu pripažinti 
laisvaisiais, be to, 2003 metais buvo aiškus jų skaičius, t. y. 22 laisvieji vartotojai. 
Taip pat individualų nutarimo pobūdį, pasak atsakovo, lemia tai, kad jame buvo 
suformuluota konkreti vienkartinio pobūdžio, laiko požiūriu tęstinė elgesio 
taisyklė, kurioje nustatytas konkretus jos galiojimo laikas. 

Teisėjų kolegija su tokiais Komisijos argumentais nesutinka. 
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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 šioje Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatoje 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. I1-01/2007).

Ginčijamu Komisijos Nutarimu buvo nutarta nustatyti laisviesiems 
vartotojams (kartu su dujų importo kaina) viršutinę gamtinių dujų tiekimo 
kainų ribą iki 2003 m. birželio 30 d. – 304 Lt už tūkst. kub. metrų. Taigi 
darytina išvada, jog šiame teisės akte buvo įtvirtinta tam tikra privaloma 
elgesio taisyklė tiek gamtinių dujų tiekėjams, tiek ir laisviesiems vartotojams. 
Nepaisant to, jog, kaip nurodė atsakovas, tam tikru momentu buvo įmanoma 
fiksuoti tikslų subjektų, kuriems turėjo būti taikoma nurodyta elgesio taisyklė, 
skaičių ir juos identifikuoti, teisėjų kolegijos nuomone, sutiktina su pareiškėjo 
prašyme nurodytu argumentu, jog subjektai, kuriems skirta nurodyta taisyklė, 
yra apibūdinti rūšiniais požymiais, o tai, kad galima tam tikru metu nustatyti 
jų skaičių, nereiškia, kad aktas yra individualus. Taip pat teisėjų kolegija 
nesutinka su atsakovo argumentu, jog Nutarime suformuluota taisyklė yra 
vienkartinio pobūdžio, kadangi akivaizdu, jog nurodyta nuostata turėjo būti 
taikoma kiekvieną kartą nustatant konkrečią gamtinių dujų tiekimo kainą, 
kuri negalėjo viršyti ginčijamu Nutarimu nustatytos viršutinės gamtinių dujų 
tiekimo kainos ribos, tai yra tokiu būdu ši taisyklė buvo individualizuojama 
konkrečiuose teisiniuose santykiuose, ir dėl to darytina išvada, jog ji nebuvo 
vienkartinio taikymo. Taip pat ir aplinkybė, jog Nutarime nustatytas šio teisinio 
reguliavimo galiojimo terminas (iki 2003 m. birželio 30 d.), atsižvelgiant į jau 
nurodytus argumentus dėl Nutarime suformuluotos elgesio taisyklės pobūdžio, 
nagrinėjamu atveju negali būti vertinama kaip lemianti išvadą, jog Nutarime 
suformuluota individualaus pobūdžio nuostata.

Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, jog ginčijamas 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. gruodžio 31 d. 
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nutarimas Nr. 140 „Dėl viršutinės tiekimo kainos laisviesiems vartotojams“ yra 
norminio pobūdžio aktas, todėl jo teisėtumo tyrimas specialia Administracinių 
bylų teisenos įstatymo nustatyta procesine tvarka priskirtinas Lietuvos 
vyriausiajam administraciniam teismui. 

IV.

Ginčijamo Nutarimo preambulėje nurodyta, jog jis priimtas vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2091 
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 743 
„Dėl Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo licencijavimo 
taisyklių patvirtinimo“ papildymo“.

Minėtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. 
nutarimu Nr. 2091 Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir 
tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 743, buvo papildytos 37.8 ir 37.9 punktais:

„37.8. sudaryti dujų perdavimo laisviesiems vartotojams sutartį su dujų 
perdavimo įmone arba su dujų perdavimo įmone ir laisvuoju vartotoju;

37.9. nustatyti laisviesiems vartotojams dujų tiekimo kainą, ne didesnę 
kaip komisijos nustatyta viršutinė dujų tiekimo kainos riba“. 

Taigi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimas 
Nr. 2091 yra teisės aktas, kuriuo buvo pakeistos (papildytos) Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 743 patvirtintos 
Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo licencijavimo 
taisyklės. Įvertinus šioje norminėje administracinėje byloje ginčijamo Nutarimo 
bei minėtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų turinį, darytina 
išvada, jog Nutarimas buvo priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 743 patvirtintų Gamtinių 
dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo licencijavimo taisyklių 
37 punkto (2002 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2091 redakcija) nuostata, 
jog įmonė, kuri verčiasi dujų tiekimu, privalo <...> 37.9. nustatyti laisviesiems 
vartotojams dujų tiekimo kainą, ne didesnę kaip komisijos nustatyta viršutinė 
dujų tiekimo kainos riba. Vertinant šios nuostatos turinį akivaizdu, jog joje 
suformuluotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimas Valstybinei kainų 
ir energetikos kontrolės komisijai nustatyti viršutinę gamtinių dujų tiekimo 
kainos ribą laisviesiems vartotojams, kas ir buvo įgyvendinta šioje norminėje 
administracinėje byloje ginčijamu Nutarimu. Tačiau ši Licencijavimo taisyklių 
nuostata Konstitucinio Teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutarimu buvo 
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pripažinta prieštaraujanti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 
2 daliai, 94 straipsnio 2 punktui, konstituciniam teisinės valstybės principui 
ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 1 daliai 
(2000 m. spalio 10 d. redakcija), dėl ko ji šioje norminėje byloje negali būti 
taikoma. 

V.

Pareiškėjas prašo ištirti ginčijamo norminio akto atitiktį ne tik 
nurodytoms įstatymų, bet ir Konstitucijos nuostatoms bei konstituciniam 
teisinės valstybės principui. Šiuo aspektu pastebėtina, jog, kaip kad nurodė 
Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime, pagal Konstituciją 
įgaliojimus oficialiai aiškinti Konstituciją turi tik Konstitucinis Teismas 
(Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d., 2003 m. spalio 29 d., 
2004 m. gegužės 13 d., 2004 m. liepos 1 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 
2005 m. rugsėjo 20 d. sprendimas). Kiekvienas Konstitucinio Teismo nutarimas 
yra vientisas (sudaro vieną visumą), jo visos sudedamosios dalys yra 
tarpusavyje susijusios (Konstitucinio Teismo 2000 m. sausio 12 d. sprendimas, 
2003 m. gegužės 30 d. nutarimas, 2004 m. vasario 11 d., 2004 m. vasario 13 d. 
sprendimai, 2005 m. sausio 19 d. nutarimas, 2005 m. vasario 10 d., 
2005 m. rugsėjo 20 d. sprendimai). Konstitucinio Teismo nutarimo 
nutariamoji (rezoliucinė) dalis yra grindžiama motyvuojamosios dalies 
argumentais (Konstitucinio Teismo 2000 m. sausio 12 d., 2004 m. vasario 11 d., 
2004 m. vasario 13 d., 2005 m. vasario 10 d., 2005 m. rugsėjo 20 d. 
sprendimai). <...> Teisę kuriančias ir teisę taikančias institucijas (pareigūnus) 
saisto konstitucinių nuostatų samprata, argumentai, išdėstyti ne tik 
Konstitucinio Teismo nutarimuose, bet ir kituose Konstitucinio Teismo aktuose 
– išvadose bei sprendimuose; taigi pagal Konstituciją, visi Konstitucinio Teismo 
aktai, kuriuose yra aiškinama Konstitucija – formuojama oficiali konstitucinė 
doktrina – savo turiniu saisto ir teisę kuriančias, ir teisę taikančias institucijas 
(pareigūnus), neišskiriant nė bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų 
(Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsėjo 20 d. sprendimas).

Taip pat minėtame nutarime Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog teismai, 
pagal Konstituciją ir įstatymus turintys įgaliojimus tirti teisės aktų (jų dalių), 
kurių atitikties Konstitucijai (kitiems aukštesnės galios teisės aktams) tyrimas 
nėra priskirtas Konstitucinio Teismo jurisdikcijai, atitiktį Konstitucijai (kitiems 
aukštesnės galios teisės aktams) ir priimti atitinkamus sprendimus, atitinkamose 
bylose tirdami tų teisės aktų (jų dalių) atitiktį Konstitucijai negali neaiškinti 
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Konstitucijos. <...> Pagal Administracinių bylų teisenos ir kitus įstatymus 
dėl kitų teisėkūros subjektų išleistų (taigi ne Seimo, Respublikos Prezidento 
ar Vyriausybės išleistų ir ne priimtų referendumu) teisės aktų (jų dalių), inter 
alia dėl ministrų išleistų teisės aktų, kitų žemesnės galios poįstatyminių teisės 
aktų, taip pat savivaldybių institucijų išleistų teisės aktų, atitikties aukštesnės 
galios teisės aktams, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai, sprendžia pagal 
Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalį įsteigti specializuoti teismai – administraciniai 
teismai. Konstitucinis Teismas 2005 m. rugsėjo 20 d. sprendime yra konstatavęs, 
kad įgyvendindami savo atitinkamus įgaliojimus administraciniai teismai yra 
saistomi Konstitucinio Teismo aktuose (nutarimuose, išvadose, sprendimuose) 
suformuotos oficialios konstitucinės doktrinos.

Atsižvelgdama į nurodytus argumentus bei į tai, kad Konstitucija yra 
aukščiausios teisinės galios įstatymas Administracinių bylų teisenos įstatymo 
110 ir 111 straipsnių taikymo prasme, teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas turi įgaliojimus vertinti ginčijamo 
poįstatyminio norminio akto, kurio teisėtumo tyrimas nepriskirtinas 
Konstitucinio Teismo kompetencijai, atitiktį Konstitucijai, taigi šiuo aspektu 
atsakovo argumentai, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
nekompetentingas vertinti ginčijamo Nutarimo atitikties Konstitucijos 
nuostatoms, atmestini kaip nepagrįsti. Savo ruožtu spręsdamas klausimą dėl 
ginčijamo Nutarimo teisėtumo, ir, pirmiausia, vertindamas, ar Valstybinė 
kainų ir energetikos kontrolės komisija turėjo įgaliojimus nustatyti ginčijamą 
teisinį reguliavimą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra saistomas 
Konstitucinio Teismo suformuotos oficialios konstitucinės doktrinos, inter 
alia jau minėto Konstitucinio Teismo 2009 m. balandžio 19 d. nutarimo 
motyvuojamosios dalies argumentų.

VI.

Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius 
reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: teisėkūros 
subjektai teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų (Konstitucinio 
Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d. ir kt. nutarimai). Be to, 
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 tai, kad draudžiama žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos 
visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios 
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teisės aktais, taip pat kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nustatyti 
tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios 
teisės aktuose. <...> 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 aktų atžvilgiu (Konstitucinio Teismo 2002 m. rugpjūčio 21 d. 
nutarimas); pažymėtina ir tai, kad poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti 
įstatymams, konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai, jie turi būti 
priimami remiantis įstatymais, nes poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo 
normų taikymo aktas nepriklausomai nuo to, ar tas aktas yra vienkartinio 
(ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo (2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas, 
2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).

Konstitucinis Teismas jau minėtame 2009 m. balandžio 29 d. nutarime 
pažymėjo, kad šioje konstitucinės justicijos byloje ginčijama Vyriausybės 
2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 743 patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, 
paskirstymo, laikymo ir tiekimo licencijavimo taisyklių 37 punkto nuostata buvo 
nustatyta, jog dujų tiekimo laisviesiems vartotojams kainos yra reguliuojamos. 
Tačiau įvertinęs Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnyje (2000 m. spalio 10 d. 
redakcija), numačiusiame, kokios kainos dujų sektoriuje yra reguliuojamos, 
įtvirtintą teisinį reguliavimą, Konstitucinis Teismas konstatavo, jog kol nebuvo 
pakeista ar papildyta minėta įstatymo nuostata, galėjo būti reguliuojamos tik 
dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo kainos ir dujų kainos reguliuojamiesiems 
vartotojams, o kitos kainos, inter alia dujų tiekimo laisviesiems vartotojams 
kainos, buvo sutartinės (negalėjo būti reguliuojamos). Todėl Konstitucinis 
Teismas padarė išvadą, jog teisiniu reguliavimu, nustatytu Taisyklių 37 punkto 
(2002 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2091 redakcija) nuostatoje „Įmonė, kuri 
verčiasi dujų tiekimu, privalo: <...> 37.9. nustatyti laisviesiems vartotojams 
dujų tiekimo kainą, ne didesnę kaip komisijos nustatyta viršutinė dujų tiekimo 
kainos riba“ buvo numatyta tai, kas nebuvo nustatyta teisiniu reguliavimu, 
nustatytu Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje (2000 m. spalio 10 d. 
redakcija), taigi minėtoje Taisyklių 37.9 punkto nuostatoje nustatytas teisinis 
reguliavimas konkuravo su nustatytuoju Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 
1 dalyje (2000 m. spalio 10 d. redakcija). Šių argumentų pagrindu Konstitucinis 
Teismas konstatavo, jog ginčijamas teisinis reguliavimas prieštaravo Gamtinių 
dujų įstatymo 14 straipsnio 1 daliai (2000 m. spalio 10 d. redakcija), taigi 
prieštaravo ir Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 94 straipsnio 2 punktui bei 
konstituciniam teisinės valstybės principui.
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Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, 
jog ginčijamo Nutarimo priėmimo metu Gamtinių dujų įstatymas 
(2000 m. spalio 10 d. redakcija) nenumatė galimybės reguliuoti gamtinių dujų 
tiekimo kainą laisviesiems vartotojams, todėl Komisija neturėjo įgaliojimų 
nustatyti ginčijamą teisinį reguliavimą, t. y. Nutarimu nustatyti viršutinę 
gamtinių dujų tiekimo kainos ribą laisviesiems vartotojams. Dėl nurodytų 
aplinkybių Nutarimas pripažintinas prieštaraujančiu Gamtinių dujų įstatymo 
14 straipsnio 1 daliai, o taip pat konstituciniam teisinės valstybės principui, 
inter alia apimančiam, kaip minėta, reikalavimus teisėkūros subjektams teisės 
aktus leisti neviršijant savo įgaliojimų bei paisyti iš Konstitucijos kylančios 
teisės aktų hierarchijos, ir Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, nustatančiai, kad 
valdžios galias riboja Konstitucija. 

Teisėjų kolegija pažymi, jog tais atvejais, kai keliamas klausimas dėl 
norminio administracinio akto atitikties keliems aukštesnės teisinės galios 
teisės aktams (jų dalims) ar kelioms to paties teisės akto nuostatoms, norminio 
administracinio akto teisėtumo bylą nagrinėjantis administracinis teismas, 
konstatavęs norminio administracinio akto prieštaravimą vienai aukštesnės 
galios teisės akto nuostatai, nebeprivalo tirti norminio administracinio akto 
teisėtumo kitų aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatų atžvilgiu (Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo sprendimai bylose Nr. I1-4/2005, Nr. I1-
2/2006, Nr. I444-6/2009). Taigi konstatavus ginčijamo Nutarimo prieštaravimą 
Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui 
bei Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 1 daliai, teisėjų kolegija sprendžia, jog 
nėra būtina tirti ginčijamo akto atitiktį kitoms pareiškėjo prašyme nurodytoms 
įstatymų nuostatoms. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija nepasisakys dėl 
ginčijamo akto atitikties Konstitucijos 7, 23 ir 28 straipsniams, 46 straipsnio 
1 daliai, 94 straipsnio 2 punktui, Civilinio kodekso 1.2 straipsnio 2 daliai, 
1.3 straipsnio 3 daliai ir 2.80 straipsniui, Energetikos įstatymo 15 straipsnio 
1 daliai, Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Vyriausybės įstatymo 2 ir 
22 straipsniams ir Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsniui.

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

n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
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2002 m. gruodžio 31 d. nutarimas Nr. 140 „Dėl viršutinės tiekimo kainos 
laisviesiems vartotojams“ prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 
straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui bei Lietuvos 
Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 1 daliai (2000 m. spalio 10 d. 
redakcija). 

Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas leidinyje „Valstybės žinios“.

1.3. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. 
įsakymu Nr. 3D-423 patvirtintų Kaimo plėtros 2004−2006 metų plano 
priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos 
rėmimas“ administravimo taisyklių 14 punkto atitikties Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 9 straipsniui

Administracinė byla Nr. I444-1/2011
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

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

2011 m. balandžio 21 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir 
Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovui 
Aurelijui Mačiulaičiui, 

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį ištirti Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-423 patvirtintų 
Kaimo plėtros 2004−2006 metų plano priemonės „Ankstyvo pasitraukimo 
iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ administravimo taisyklių 14 
punkto atitiktį Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 
9 straipsniui.
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Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjos A. S. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2008 m. spalio 30 d. sprendimo administracinėje byloje 
pagal pareiškėjos A. S. M. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai 
prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Nacionalinė mokėjimo agentūra) 
dėl įpareigojimo išmokėti jai 4 454,07 litų dydžio bazinę išmoką perleidėjui 
(pastovi išmoka) už 2006 metus.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. lapkričio 18 d. 
nutartimi sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą ir nutarė pradėti tyrimą 
dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo 
Nr. 3D-423 „Dėl kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonės „Ankstyvo 
pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ administravimo 
taisyklių“ (toliau – ir Taisyklės) 14 punkto atitikties Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (toliau – ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
įstatymas, Įstatymas) 9 straipsniui. 

Teismas nurodė, jog ginčas individualioje byloje yra kilęs dėl Nacionalinės 
mokėjimo agentūros pareiškėjai apskaičiuotos ir išmokėtos paramos sumos 
– šalys skirtingai aiškina teisės aktus, reglamentuojančius laikotarpius, už 
kuriuos turi būti mokama parama. Pažymėjo, jog Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje ginčui aktualiu laikotarpiu buvo numatyta, kad 
siekiant palaikyti žemės ūkio veiklos subjektų pajamų lygį ar kompensuoti 
pajamų netekimą, Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka žemės ūkio 
veiklos subjektams mokamos tiesioginės ar kompensacinės išmokos, t. y. 
įstatymas numatė, kad žemės ūkio veiklos subjektams yra mokamos išmokos, 
o Žemės ūkio ministerija nustato tik jų mokėjimo tvarką. Taisyklių 14 punkte 
(2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-423 redakcija, galiojusi pareiškėjos 
paraiškos pateikimo metu 2004 m. rugsėjo 17 d.) nurodyta, kad metinė 
kompensacinė išmoka apskaičiuojama sumuojant pastoviąją ir kintamąją 
išmokos dalis ir pervedama į paramos gavėjo atsiskaitomąją sąskaitą kartą per 
metus (trūkstant lėšų gali būti daromos išimtys ir lėšos gali būti pervedamos 
du kartus per metus); metinė kompensacinė išmoka pirmaisiais paramos 
gavimo metams (kiti metai po paraiškos pateikimo) gali būti išmokama ir 
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paraiškos pateikimo metais. 
Teismo nuomone, subjektinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar 

pasibaigimas gali būti nustatyti tik įstatymu, o poįstatyminiai aktai asmenims 
nustatyti pareigų negali. Todėl minėtame Taisyklių punkte nurodžius, kad 
pirmieji paramos gavimo metai yra kiti metai po paraiškos pateikimo, galima 
išvada, jog poįstatyminis aktas apriboja asmenims galimybę gauti išmokas už 
tuos metus, kuriais jie pasitraukia iš žemės ūkio veiklos. Teismo vertinimu, 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas suteikė Žemės ūkio ministerijai teisę 
nustatyti kompensacijų mokėjimo tvarką, tuo tarpu laikotarpio pradžią, trukmę 
ir pan. gali nustatyti tik įstatymas. Tokio pobūdžio klausimų reglamentavimas 
poįstatyminių aktų lygmeniu nepagrįstai apriboja asmenų, siekiančių gauti 
paramą, teises. Taip pat teismas pažymėjo, jog vėlesnėse Taisyklių redakcijose 
(2006 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-108 redakcija (nuo 2006 m. kovo 29 d.) 
ir vėliau) šį klausimą reglamentavo 15 punktas ir jame tokios nuostatos jau 
nebuvo. 

II.

Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame 
administraciniame teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministerijos (toliau – ir Žemės ūkio ministerija) atsiliepimas, kuriame atsakovas 
nurodė, jog nesutinka su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje 
nurodytais motyvais dėl šių argumentų:

1. Įsakymą, kuriuo buvo patvirtintos ginčijamos Taisyklės, Žemės ūkio 
ministras patvirtino vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2003 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1317 „Dėl kaimo plėtros 2004−2006 metų 
plano pagrindinių nuostatų“, kurio 4 punkte numatyta, kad bus remiamas 
ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos, siekiant sudaryti 
sąlygas vyresnio amžiaus ūkininkams nutraukti žemės ūkio veiklą – perleisti 
ūkius jaunesniems ūkininkams. Šio nutarimo 7 punkte numatyta, kad 
ūkininkams ir smulkių pieno ūkių savininkams, nutraukiantiems žemės ūkio 
veiklą, bus mokamos kompensacinės išmokos, kurių mokėjimo tvarką nustatė 
žemės ūkio ministras ginčijamu įsakymu. 

2. Atsakovo nuomone, Taisyklių 14 punktas neprieštarauja Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros įstatymo 9 straipsnio 1 daliai, kadangi ši įstatymo nuostata suteikia 
ministrui teisę nustatyti detalesnę kompensacinių išmokų mokėjimo tvarką, o 
Įsakymas bei jo 14 punktas buvo priimti siekiant tinkamai įgyvendinti Žemės 
ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 9 straipsnį, ką leidžia ir Viešojo administravimo 
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įstatymo 6 straipsnis. Atsižvelgiant į tai, Žemės ūkio ministras Taisyklių 14 
punktu nustatė, kad metinė kompensacinė išmoka pirmaisiais paramos gavimo 
metais (kiti metai po paraiškos pateikimo) gali būti išmokama ir paraiškos 
pateikimo metais. Skirtingai nei teigiama Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2009 m. lapkričio 18 d. nutartyje, Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 9 
straipsnio 1 dalyje nenustatyta kompensacijų mokėjimo pradžia, todėl ministras 
ginčijamu įsakymu nurodė, kad kompensacijos gali būti mokamos kitais metais 
po paraiškos pateikimo arba gali būti mokama ir paraiškos pateikimo metais, 
kas, atsakovo nuomone, neprieštarauja įstatymo normoms. 

Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija 
(toliau – ir Finansų ministerija) atsiliepime nurodė, jog ginčijamas Taisyklių 14 
punktas neprieštarauja Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 9 straipsniui dėl 
šių aplinkybių:

1. Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje buvo 
nustatyta, kad siekiant palaikyti žemės ūkio veiklos subjektų pajamų lygį ar 
kompensuoti pajamų netekimą, Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka žemės 
ūkio veiklos subjektams mokamos tiesioginės ar kompensacinės išmokos. 
Tokiu būdu įstatymų leidėjas nurodytų išmokų mokėjimo mechanizmą 
pavedė nustatyti Žemės ūkio ministerijai. Tiesioginių ar kompensacinių 
išmokų mokėjimas yra tiesiogiai susijęs su valstybės biudžeto asignavimų 
skyrimu toms išmokoms mokėti. Kadangi valstybės biudžeto asignavimus 
Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 129 straipsniu 
ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi 
tvirtina kiekvieniems atitinkamiems metams, tai ir sumos išmokoms taip pat 
tvirtinamos kiekvieniems konkretiems metams. Norint patvirtinti asignavimus 
išmokoms, pirmiausia reikia žinoti jų poreikį, t. y. konkrečią sumą, reikalingą 
toms išmokoms sumokėti, o išmokų poreikis yra apskaičiuojamas atsižvelgiant 
į asmenų pateiktas paraiškas tais metais ir šios išmokų sumos yra įtraukiamos 
į kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 
įstatymo projektą. Taigi realiai išmokos asmenims, pateikusiems paraiškas, 
Seimo patvirtinamos tik kitiems metams. Žemės ūkio ministras, tvirtindamas 
Kaimo plėtros 2004−2006 metų plano priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš 
prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ administravimo taisykles, privalėjo 
atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos 
biudžeto sandaros įstatymo ypatumus, susijusius su valstybės biudžeto 
sudarymu, tvirtinimu ir asignavimų skyrimu Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytoms išmokoms mokėti, ir nustatyti tokias 
teisės normas, kad jos būtų realiai įgyvendinamos. Taigi ginčijama nuostata, 
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kad pirmieji paramos gavimo metai yra kiti metai po paraiškos pateikimo, yra 
teisėta ir pagrįsta.

2. Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, 
kad poįstatyminis teisės aktas negali prieštarauti įstatymui, keisti įstatymo 
normų turinio, jame negali būti tokių teisės normų, kurios konkuruotų su 
įstatymo normomis; valstybės institucijos nustatomoje tvarkoje negali būti 
teisės normų, nustatančių kitokį teisinį reguliavimą, negu nustatyta įstatyme, 
ir konkuruojančių su įstatymo normomis. Finansų ministerija atkreipė dėmesį, 
kad Taisyklių 14 punktas nekonkuruoja su Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi – jis nesusiaurina subjektų, kuriems taikomos 
minėto įstatymo nuostatos, rato, jis nepakeičia valstybės įsipareigojimo 
išmokėti minėtame įstatyme nustatytas išmokas, o tik nustato išmokų 
mokėjimo terminus, atsižvelgiant į valstybės biudžeto sudarymo ir tvirtinimo 
tvarką, tačiau to negalima traktuoti kaip pareigų nustatymą asmenims.

3. Tvirtinant Taisykles turi būti vadovaujamasi ne tik Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros įstatymu, kuris nustato tik bendruosius žemės ūkio ir kaimo 
plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo principus, bet ir kitais teisės 
aktais. Kadangi kaimo plėtros priemonės finansuojamos ne tik Lietuvos 
valstybės biudžeto lėšomis, bet ir Europos Sąjungos lėšomis, Taisyklės turi 
atitikti ir 1999 m. gegužės 17 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1257/1999 „Dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo 
(EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai“, Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą 
sutarties II priedo 6 skyriaus „Žemės ūkis“ nuostatas ir kitus teisės aktus, 
kurie detalizuoja išmokų mokėjimą. Be to, Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo garantijų skyriaus paramos administravimo ir kaimo plėtros 
priemonių įgyvendinimo 2004−2006 m. taisyklių, patvirtintų Žemės ūkio 
ministro 2004 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 3D-76A, 4 punkte nustatyta, 
kad paramos gavėjai, jų tinkamumo kriterijai ir paramos dydis pagal atskiras 
kaimo plėtros priemones, nurodytas šių Taisyklių 2 punkte, tvirtinami žemės 
ūkio ministro įsakymu, atsižvelgus į derybų su Europos Bendrijų Komisija dėl 
Kaimo plėtros 2004−2006 metais plano rezultatus. 

Teisėjų kolegija

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

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 18 d. 
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nutartimi tyrimas pradėtas dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-423 patvirtintų Kaimo plėtros 2004−2006 
metų plano priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio 
gamybos rėmimas“ administravimo taisyklių 14 punkto atitikties Žemės ūkio 
ir kaimo plėtros įstatymo 9 straipsniui.

Ginčijamas Taisyklių 14 punktas (2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-
423 redakcija) nustato:

„Metinė kompensacinė išmoka apskaičiuojama sumuojant pastoviąją ir 
kintamąją išmokos dalis ir pervedama į paramos gavėjo atsiskaitomąją sąskaitą 
kartą per metus (trūkstant lėšų gali būti daromos išimtys, ir lėšos gali būti 
pervedamos du kartus per metus). Metinė kompensacinė išmoka pirmaisiais 
paramos gavimo metams (kiti metai po paraiškos pateikimo) gali būti 
išmokama ir paraiškos pateikimo metais“. 

Tačiau įvertinus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2009 m. lapkričio 18 d. nutarties motyvus, matyti, jog abejonės teismui kilo 
ne dėl viso Taisyklių 14 punkto teisėtumo, o tik dėl šio punkto antro sakinio 
toje dalyje, kurioje numatyta, kad pirmieji paramos gavimo metai yra kiti 
metai po paraiškos pateikimo, teisėtumo. Atsižvelgiant į tai, šioje norminėje 
administracinėje byloje bus vertinamas Taisyklių 14 punkto antro sakinio toje 
apimtyje, kurioje numatyta, kad pirmieji paramos gavimo metai yra kiti metai 
po paraiškos pateikimo, teisėtumas. 

Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad ginčijama Taisyklių nuostata 
vėlesniais Žemės ūkio ministro įsakymais pakeista ir šiuo metu galiojančios 
redakcijos Taisyklėse šios nuostatos nebeliko. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad 
nagrinėjamą norminę administracinę bylą inicijavo teismas, kuriam kilo 
abejonės dėl individualioje administracinėje byloje taikytino norminio 
administracinio akto nuostatos teisėtumo, konstatuotina, jog Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas privalo išnagrinėti šį prašymą 
neatsižvelgiant į tai, jog ginčijama nuostata yra pakeista (nebegaliojanti) 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. I1-1/2006, 2007 m. vasario 19 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. I6-2/2007, 2009 m. sausio 30 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A1-1/2009).

Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 9 straipsnis (2002 m. birželio 25 d. 
įstatymo Nr. IX-987 redakcija, galiojusi individualioje byloje aktualiu 
laikotarpiu) nustatė:

„9 straipsnis. Tiesioginės ir kompensacinės išmokos
1. Siekiant palaikyti žemės ūkio veiklos subjektų pajamų lygį ar 
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kompensuoti pajamų netekimą, Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka 
žemės ūkio veiklos subjektams mokamos tiesioginės ar kompensacinės 
išmokos.

2. Tiesioginės išmokos mokamos už pasėlių plotus, už gyvulius arba 
kitais Žemės ūkio ministerijos nustatytais pagrindais. Papildomai tiesioginės 
išmokos mokamos ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojams.

3. Kompensacinės išmokos mokamos žemės ūkio veiklos subjektams, 
kurie nutraukia gamybą ir perduoda savo kvotą ar jos dalį į rezervinę gamybos 
kvotą, ir kitais Žemės ūkio ministerijos nustatytais pagrindais. Taip pat 
kompensuojami nuostoliai, atsiradę dėl valstybės ar savivaldybių institucijų 
nustatytų žemės ūkio veiklos suvaržymų. Papildomai kompensacinės išmokos 
mokamos žemės ūkio veiklos subjektams mažiau palankiose ūkininkauti 
vietovėse ir vietovėse su aplinkosaugos apribojimais. Vietoves su aplinkosaugos 
apribojimais nustato Vyriausybės įgaliota institucija. 

4. Tiesiogines ir kompensacines išmokas administruoja Nacionalinė 
mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.“

Kaip matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2009 m. lapkričio 18 d. nutarties motyvų, abejonės dėl ginčijamo teisinio 
reguliavimo teisėtumo grindžiamos tuo, jog, pasak teismo, subjektinių teisių 
atsiradimas, pasikeitimas ar pasibaigimas gali būti nustatyti tik įstatymu, o 
poįstatyminiai aktai pareigų asmenims nustatyti negali. Tuo tarpu ginčijamame 
Taisyklių punkte nurodžius, kad pirmieji paramos gavimo metai yra kiti metai 
po paraiškos pateikimo, leidžia daryti išvadą, kad poįstatyminis aktas apriboja 
asmenims galimybę gauti išmokas už tuos metus, kuriais jie pasitraukia iš 
žemės ūkio veiklos. Be to, teismo nuomone, Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
įstatymas Žemės ūkio ministerijai suteikė teisę nustatyti kompensacijų 
mokėjimo tvarką, o laikotarpio pradžią, trukmę ir pan. gali nustatyti tik 
įstatymas. 

Taigi įvertinus teismo 2009 m. lapkričio 18 d. nutarties turinį, darytina 
išvada, jog abejonės kilo dėl Taisyklių 14 punkto nurodyta apimtimi atitikties 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 9 straipsnio 1 daliai, nustačiusiai, kad 
siekiant palaikyti žemės ūkio veiklos subjektų pajamų lygį ar kompensuoti 
pajamų neteikimą, Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka žemės ūkio veiklos 
subjektams mokamos tiesioginės ar kompensacinės išmokos. Be to, iš esmės 
keliamas klausimas dėl ginčijamo teisinio reguliavimo teisėtumo atitikties 
konstituciniam teisės aktų hierarchijos principui, taigi ginčijamos Taisyklių 
nuostatos teisėtumas šioje norminėje administracinėje byloje vertintinas būtent 
šiuo aspektu. 
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IV.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą yra 
konstatavęs, 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 draudžiama žemesnės galios teisės aktais reguliuoti 
tuos visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės 
galios teisės aktais, taip pat kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama 
nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju 
aukštesnės galios teisės aktuose (Konstitucinio Teismo 2004 m. rugsėjo 15 d., 
nutarimas, 2005 m. sausio 19 d. nutarimas, 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimas 
ir kt.). 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). 
Pažymėtina ir tai, kad poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įstatymams, 
konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai, jie turi būti priimami remiantis 
įstatymais, nes poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo 
aktas nepriklausomai nuo to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) taikymo, 
ar nuolatinio galiojimo (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. 
nutarimas). Pagal Konstituciją su žmogaus teisių ir laisvių turinio apibrėžimu 
ar jų įgyvendinimo garantijų įtvirtinimu susijusį teisinį reguliavimą galima 
nustatyti tik įstatymu. Kita vertus, tais atvejais, kai Konstitucija nereikalauja 
įstatyminio tam tikrų su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu susijusių 
santykių reguliavimo, šie santykiai gali būti reguliuojami ir poįstatyminiais 
aktais – aktais, reglamentuojančiais žmogaus teisių įgyvendinimo procesinius 
(procedūrinius) santykius, atskirų žmogaus teisių įgyvendinimo tvarką ir pan., 
tačiau jokiomis aplinkybėmis poįstatyminiais aktais negalima nustatyti tokio 
su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu susijusių santykių teisinio reguliavimo, 
kuris konkuruotų su nustatytu įstatyme (Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas, 2007 m. gegužės 5 d. nutarimas). 

Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo 
praktikoje taip pat ne kartą akcentavo būtinybę viešojo administravimo 
subjektams laikytis įstatymų viršenybės principo, nurodydamas, kad viešojo 
administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla 
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vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o bet kokie viešojo 
administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą 
kompetenciją, pripažįstami neteisėtais (Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2006 m. liepos 25 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-2/2006, 
2006 m. liepos 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-4/2006, 
2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-4/2008)

Taigi įvertinus nurodytus argumentus bei motyvus, kuriais grindžiamos 
abejonės dėl Taisyklių 14 punkto nurodytoje apimtyje atitikties Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros įstatymo 9 straipsnio 1 daliai, teisėjų kolegija daro išvadą, jog 
norminėje administracinėje byloje būtina įvertinti, ar Žemės ūkio ministerijai 
buvo suteikti įgaliojimai nustatyti ginčijamą teisinį reguliavimą. 

V.

Kaip matyti iš Žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo 
Nr. 3D-423, kuriuo buvo patvirtintos Kaimo plėtros 2004−2006 metų plano 
priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ 
administravimo taisyklės, preambulės, ginčijamos Taisyklės buvo patvirtintos 
vadovaujantis Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų 
skyrius paramos administravimo ir kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo 
2004−2006 m. taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-76A, 4 punktu bei siekiant pasirengti 
praktiniam Kaimo plėtros 2004−2006 metų plano, kurio pagrindinėms 
nuostatoms pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 22 d. 
nutarimu Nr. 1317, įgyvendinimui. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. spalio 22 d. nutarimu 
Nr. 1317 „Dėl kaimo plėtros 2004-2006 metų plano pagrindinių nuostatų“, 
atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Europos Sąjungos tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1257/1999 „Dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo 
(EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai“, iš dalies pakeičiančio ir panaikinančio 
tam tikrus reglamentus (toliau – ir Reglamentas Nr. 1257/1999), 41 straipsnio 
1 dalį, taip pat Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutarties II priedo 6 
skyriaus „Žemės ūkis“ nuostatas, pritarė Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano 
pagrindinėms nuostatoms bei pavedė Žemės ūkio ministerijai, vadovaujantis 
šiomis Nuostatomis, parengti, suderinti su Europos Bendrijų Komisija ir 
patvirtinti kaimo plėtros 2004-2006 metų planą. Šiuo nutarimu patvirtintų 
Kaimo plėtros 2004−2006 metų plano pagrindinių nuostatų 4-13 punktuose 
įtvirtintos esminės priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės 
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ūkio gamybos rėmimas“ nuostatos, inter alia tai, jog bus remiamas ankstyvas 
pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos, siekiant sudaryti sąlygas 
vyresnio amžiaus ūkininkams nutraukti žemės ūkio veiklą – perleisti ūkius 
(žemę, gamybinius pastatus ir produkcijos gamybos kvotą) jaunesniems 
ūkininkams (4 punktas); nusprendę pasinaudoti parama ūkininkai privalės 
nutraukti bet kokią žemės ūkio veiklą, susijusią su žemės ūkio ir maisto 
produktų realizavimu ir paslaugų žemės ūkiui teikimu (6 punktas), ūkininkams 
ir smulkių pieno ūkių savininkams, nutraukiantiems žemės ūkio veiklą, bus 
teikiama ši parama: 7.1. kompensacinė išmoka, apskaičiuota kaip vidutinės 
valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos, prognozuojamos 2004-
2006 metais, vidurkis; <...> 7.3. kompensacinė išmoka už perleistą žemę; 7.4. 
kompensacinė išmoka už smulkių pieno ūkių savininkų perleistą individualią 
pieno gamybos kvotą. Be to, pažymėtina, jog jau šiuo Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimu buvo nustatyta, jog vadovaujantis šiomis Kaimo plėtros 
2004−2006 metų plano pagrindinėmis nuostatomis rengti Kaimo plėtros 
2004−2006 metų planą, pagal kurį numatoma palaipsniui įgyvendinti Europos 
Sąjungos bendrąją žemės ūkio politiką, pavedama Žemės ūkio ministerijai. Taip 
pat numatyta, jog Kaimo plėtros 2004−2006 metų planas bus finansuojamas iš 
Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo garantijų dalies ir Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto; numatoma, kad Europos Sąjunga 2004−2006 
metais skirs 80 procentų, Lietuva – 20 procentų lėšų (3 punktas). 

Vykdydama Reglamento Nr. 1257/1999 41−44 straipsniuose numatytus 
įsipareigojimus ir remdamasi 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamente 
(EB) Nr. 817/2004, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo 
(EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles, išdėstytais reikalavimais 
Žemės ūkio ministerija parengė Lietuvos kaimo plėtros 2004−2006 metų planą 
(Lietuvos kaimo plėtros 2004-2006 metais plano 8 puslapis). Galutinė Žemės 
ūkio ministerijos parengtos Kaimo plėtros 2004-2006 metais plano versija 
Europos Komisijai buvo pateikta 2004 m. birželio 11 d., ir šis planas, inter 
alia šios kaimo plėtros programos finansavimas, buvo patvirtintas Komisijos 
2004 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2004)2949 (b. l. 53−58). 

Kaip matyti iš Lietuvos kaimo plėtros 2004-2006 metų plane pateikto 
priemonės „Ankstyvas pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos“ 
aprašymo (Lietuvos kaimo plėtros 2004−2006 metais plano 169−177 
puslapiai), ja įgyvendinami Reglamento Nr. 1257/1999 10−12 straipsniai. 
Šios priemonės tikslai – pagerinti ūkių struktūrą, sudaryti sąlygas smulkiems 
ūkininkams pasitraukti iš prekinės žemės ūkio gamybos ir taip skatinti ūkių 
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stambinimą bei konsoliduoti sklypus ir pagerinti likusių ūkių gyvybingumą 
bei konkurencingumą; parama siekiama užtikrinti, kad vyresnio amžiaus 
ūkininkai atsisakys prekinės žemės ūkio gamybos, perleisdami ūkius 
jaunesniems ūkininkams, turintiems žemės ūkio išsilavinimą. Parama pagal 
šią priemonę apima kompensacines išmokas, kuriomis kompensuojamos 
prarastos pajamos paramos gavėjams, apsisprendusiems nutraukti prekinę 
žemės ūkio gamybą – pareiškėjams mokama metinė pastoviosios paramos 
dalis bei kintamoji paramos dalis, kurią sudaro metinė išmoka už perleistą 
žemės ūkio paskirties žemę ir (ar) metinė išmoka už perleistą pieno kvotą. 
Pažymėtina, jog šios nuostatos, jas detalizuojant, buvo perkeltos į ginčijamas 
Taisykles. Taigi įvertinus šios kaimo plėtros priemonės turinį, būtina įvertinti, 
koks yra įstatyminis su ja susijusių teisinių santykių reguliavimas, o taip pat ir 
tai, ar Žemės ūkio ministerijai įstatymais buvo pavesta detalizuojant nurodytas 
nuostatas, įtvirtinti ir paramos pagal vieną iš kaimo plėtros priemonių – 
„Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ – gavimo 
pradžią. 

VI.

Bendruosius žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimo ir 
įgyvendinimo principus įtvirtinančio Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 
(2002 m. birželio 25 d. įstatymo Nr. IX-987 redakcija) 5 straipsnio 1 dalis 
numato, kad žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką įgyvendina Vyriausybė, 
Žemės ūkio ministerija, Vyriausybės įgaliotos kitos institucijos bei savivaldybių 
institucijos pagal įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktą kompetenciją. Taigi 
Žemės ūkio ministerija yra viena iš institucijų, įgyvendinančių žemės ūkio ir 
kaimo plėtros politiką. Kita vertus, kaip kad nurodyta minėtoje nuostatoje, 
Žemės ūkio ministerijos funkcijas šioje srityje apsprendžia įstatymais ir kitais 
teisės aktais jai suteikta kompetencija. 

Sprendžiant klausimą dėl Žemės ūkio ministerijos kompetencijos 
apimties šioje norminėje administracinėje byloje aktualiu aspektu, pirmiausia 
pažymėtina Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies nuostata, kuriai Taisyklių 14 
punkto nurodyta apimtimi atitiktis kvestionuojama, – siekiant palaikyti 
žemės ūkio veiklos subjektų pajamų lygį ar kompensuoti pajamų netekimą, 
Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka žemės ūkio veiklos subjektams 
mokamos tiesioginės ar kompensacinės išmokos. Nors abejonės dėl ginčijamo 
teisinio reguliavimo teisėtumo keliamos tuo aspektu, jog, pasak norminio 
administracinio akto teisėtumo patikrą inicijavusio teismo, Žemės ūkio 
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ministerijai pavesta nustatyti tik kompensacijų mokėjimo tvarką, t. y. pavedimas 
Žemės ūkio ministerijai neapima teisės nustatyti kompensacijų mokėjimo 
laikotarpio pradžią, trukmę ir pan., kas gali būti nustatyta tik įstatymu, tačiau 
su tokiu įgaliojimų Žemės ūkio ministerijai aiškinimu nesutiktina. Minėta 
Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies nuostata negali būti vertinama atsietai nuo kitų 
šio įstatymo nuostatų, inter alia jau minėtos 5 straipsnio 1 dalies, numačiusios, 
kad Žemės ūkio ministerija yra viena iš žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką 
įgyvendinančių institucijų, bei kitų šio Įstatymo nuostatų – o būtent, Įstatymo 9 
straipsnio 3 dalies, numačiusios, kad kompensacinės išmokos mokamos žemės 
ūkio veiklos subjektams, kurie nutraukia gamybą ir perduoda savo kvotą ar jos 
dalį į rezervinę gamybos kvotą, ir kitais Žemės ūkio ministerijos nustatytais 
pagrindais, o taip pat 16 straipsnio, įtvirtinančio pagrindines nuostatas dėl 
paramos kaimo plėtrai krypčių. Pagal šio straipsnio 1 dalį viena iš paramos 
kaimo plėtrai krypčių – parama asmenims, nutraukiantiems žemės ūkio 
veiklą (4 punktas), taigi kompensacinių išmokų pagal priemonę „Ankstyvo 
pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ mokėjimas, įvertinus 
minėtą šios priemonės apibūdinimą, – tai paramos kaimo plėtrai kryptis, 
numatyta Įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkte. Įstatymo 16 straipsnio 3 
dalis numato, kad konkrečias kaimo plėtros priemones ir jų finansavimo tvarką 
nustato Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
2002 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 2079 „Dėl įgaliojimų įgyvendinant 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą suteikimo“ 
1.1.6 punktu Žemės ūkio ministeriją įgaliojo nustatyti konkrečias kaimo 
plėtros priemones ir jų finansavimo tvarką; taip pat nustatė, kad jeigu šios 
priemonės finansuotinos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, jų rengimas 
ir finansavimas turi būti derinamas su Finansų ministerija. Pažymėtina ir tai, 
jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 135 
„Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų 
už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus 
priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ 4.1.2 punktu Žemės ūkio ministerijai 
buvo pavesta parengti ir patvirtinti EŽŪOGF Garantijų skyriaus paramos 
administravimo ir pagal šį fondą administruojamų šio nutarimo 3 punkte 
nurodytų priemonių įgyvendinimo tvarkas. 

Įvertinusi nurodytas teisės aktų nuostatas, teisėjų kolegija daro išvadą, jog 
pagal įstatymų leidėjo pasirinktą teisinį reguliavimą, konkrečias kaimo plėtros 
priemones bei jų finansavimo tvarką pavesta nustatyti Vyriausybei ar jos įgaliotai 
institucijai, o Vyriausybė šiuos įgaliojimus perdavė Žemės ūkio ministerijai, 
kuri pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatus, patvirtintus 
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 
(2001 m. spalio 25 d. nutarimo Nr. 1259 redakcija), vykdo įstatymų ir kitų teisės 
aktų jai pavestas žemės, kaimo plėtros valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina 
šiose srityje valstybės politiką (1 punktas). Vertinant nurodytas aplinkybes kartu 
su jau minėta nuostata, kad kompensacinės išmokos asmenims mokamos Žemės 
ūkio ministerijos nustatyta tvarka (Įstatymo 2 str. 14 d., 9 str. 1 d.), darytina 
išvada, jog Žemės ūkio ministerija turėjo įgaliojimus nustatyti ginčijamą šioje 
norminėje administracinėje byloje reguliavimą. Juolab kad šioje norminėje 
administracinėje byloje aktuali kaimo plėtros priemonė – Ankstyvo pasitraukimo 
iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas – kaip ir kitos Lietuvos kaimo 
plėtros 2004−2006 metų plane numatytos priemonės finansuojamos Lietuvos 
valstybės biudžeto bei Europos Sąjungos (Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo garantijų skyriaus) lėšomis, todėl akivaizdu, jog aktualių teisinių 
santykių reguliavimas priklausomas tiek nuo derybų su Europos Komisija 
rezultatų (Žemės ūkio ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-76A 
patvirtintų Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų 
skyriaus paramos administravimo ir kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo 
2004−2006 m. taisyklių 4 punktas), tiek nuo valstybės institucijų, atsakingų 
už tam tikras funkcijas įgyvendinant kaimo plėtros priemones, pasirengimo 
administruoti aktualią šioje norminėje administracinėje byloje kaimo plėtros 
priemonę, o taip pat, kaip pažymėjo atsakovas Finansų ministerija, nuo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme bei 
kituose teisės aktuose nustatytų valstybės biudžeto sudarymo, jo tvirtinimo, taigi 
ir asignavimų kompensacinėms išmokoms pagal nurodytą priemonę skyrimo 
ypatumų. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reguliavimą bei aplinkybes, darytina 
išvada, kad Žemės ūkio ministerija turėjo kompetenciją nustatyti paramos 
pagal nurodytą priemonę gavimo pradžią, paramos išmokėjimo nuostatas ir 
pan., kaip sudėtinę Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatyme įtvirtintos asmenų, 
nutraukiančių žemės ūkio veiklą, teisės gauti paramą įgyvendinimo procedūros 
dalį. Todėl pagrindo išvadai, jog Žemės ūkio ministerija, nustatydama ginčijamą 
teisinį reguliavimą, viršijo teisės aktais jai suteiktus įgaliojimus, taigi pažeidė ir 
konstitucinį teisės aktų hierarchijos principą, nėra. 

Remiantis nurodytais argumentais, konstatuotina, kad Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-423 
patvirtintų Kaimo plėtros 2004−2006 metų plano priemonės „Ankstyvo 
pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ administravimo 
taisyklių 14 punktas ginčijama apimtimi neprieštaravo Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 9 straipsnio 1 daliai. 
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a :

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-423 patvirtintų Kaimo plėtros 2004−2006 
metų plano priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio 
gamybos rėmimas“ administravimo taisyklių 14 punktas neprieštaravo Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 9 straipsnio 1 daliai. 

Sprendimas neskundžiamas.

1.4. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 13 d. 
įsakymu Nr. 3D-482 patvirtintų Kaimo plėtros 2004–2006 metų 
plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių 
39 punkto (2005 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-182 redakcija) atitikties 
konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo ir proporcingumo 
principams, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 
16 straipsnio 3 daliai (2002 m. birželio 25 d. įstatymo Nr. IX-987 redakcija), 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 135 
„Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų 
už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus 
priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ 4.1.2 punktui

Administracinė byla Nr. I575-2/11
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

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

2011 m. gegužės 5 d. 
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus 
Valančiaus (kolegijos pirmininkas),
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sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovei 
Rasai Miliūnaitei,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutartį pradėti 
tyrimą dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 13 d. 
įsakymu Nr. 3D-482 patvirtintų Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano 
priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių 39 punkto 
(2005 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-182 redakcija) atitikties konstituciniams 
teisinės valstybės, teisingumo ir proporcingumo principams, Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 16 straipsnio 3 daliai 
(2002 m. birželio 25 d. įstatymo Nr. IX-987 redakcija), Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 135 „Dėl valstybės institucijų, 
savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio 
orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, 
paskyrimo“ 4.1.2 punktui. 

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo nagrinėjama 
administracinė byla pagal pareiškėjų V. K. ir žemės ūkio bendrovės 
„Berčiūnai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2008 m. gruodžio 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų 
V. K. ir žemės ūkio bendrovės „Berčiūnai“ skundą atsakovui Nacionalinei 
mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo 
ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 
2009 m. gruodžio 7 d. nutartimi administracinės bylos nagrinėjimą sustabdė 
ir nutarė pradėti tyrimą dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2004 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-482 patvirtintų Kaimo plėtros 2004–
2006 metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių 
39 punkto (2005 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-182 redakcija) (toliau – ir 
Taisyklės) teisėtumo. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje nutartyje nurodė, 
jog teisingam ginčo išsprendimui yra reikšmingas Taisyklių 39 punkto, 
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numačiusio, jog laiku nepateikus reikalingų dokumentų, išmoka mažinama 2 % 
už kiekvieną pavėluotą dieną, taikymas. Teismas, įvertinęs Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (2002 m. birželio 25 d. įstatymo Nr. IX-
987 redakcija; toliau – ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, Įstatymas) 
16 straipsnio 3 dalies, numačiusios, kad konkrečias kaimo plėtros priemones 
ir jų finansavimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos, bei 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 135 
„Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų 
už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo garantijų skyriaus 
priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ 4.1.2 punkto, kuriuo Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministerijai (toliau – ir Žemės ūkio ministerija) buvo 
pavesta parengti ir iki 2004 m. vasario 27 d. patvirtinti EŽŪOGF Garantijų 
skyriaus paramos administravimo ir pagal šį fondą administruojamų šio 
nutarimo 3 punkte nurodytų priemonių įgyvendinimo tvarkas, nuostatas, 
pažymėjo, kad jos gali būti interpretuojamos, kaip suteikusios teisę Lietuvos 
Respublikos Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai nustatyti tik atitinkamos 
kaimo plėtros priemonės finansavimo (jos įgyvendinimo) tvarką, t. y. 
sureglamentuoti iš esmės procedūrinius atitinkamų priemonių finansavimo 
ir įgyvendinimo aspektus, tačiau galbūt nesuteikė Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministrui teisės nustatyti konkrečių sankcijų, t. y. paramos gavėjui 
taikomų kompensacinės išmokos sumažinimo dėl įsipareigojimų nevykdymo 
ir / arba nustatytų reikalavimų nesilaikymo, dydžių ir pagrindinių jų taikymo 
sąlygų. Juolab kad Taisyklių 39 punktas (2005 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-
182 redakcija), pagal kurį laiku nepateikus reikalingų dokumentų, išmoka 
mažinama 2 % už kiekvieną pavėluotą dieną, galėjo ženkliai apriboti ir tam 
tikrais atvejais iš esmės apskritai paneigti teisę į atitinkamą išmoką asmenims, 
kurie kreipėsi praleidę nustatytus terminus (apeliantui, pavėlavusiam pateikti 
atitinkamus dokumentus 41 kalendorinę dieną, parama sumažinta daugiau 
nei 80 %). Dėl šios priežasties teisėjų kolegija suabejojo, ar Taisyklių 39 
punktas (2005 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-182 redakcija) neprieštaravo 
konstituciniam teisinės valstybės principui, Įstatymo 16 straipsnio 3 daliai 
(2002 m. birželio 25 d. įstatymo Nr. IX-987 redakcija) ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 135 „Dėl valstybės institucijų, 
savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio 
orientavimo ir garantijų fondo garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, 
paskyrimo“ 4.1.2 punktui. 

Taip pat teisėjų kolegija pažymėjo, kad iš konstitucinio teisinės valstybės 
principo teisės aktų leidėjui ir valstybės institucijoms išplaukia reikalavimas 
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laikytis proporcingumo ir teisingumo principų, be kita ko, ir bendrosios 
žemės ūkio politikos srityje. Proporcingumo principas inter alia reikalauja, 
kad valstybės institucijų aktai ir veiksmai neviršytų to, kas tinkama ir būtina 
teisėtiems tikslams pasiekti, todėl, kai galima rinktis tarp kelių tinkamų 
priemonių, reikia taikyti mažiausiai suvaržančią, o sukelti nepatogumai 
neturi būti neproporcingi nurodytiems tikslams. Teisėjų kolegija atkreipė 
dėmesį, kad analogiškos pozicijos laikėsi ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas 2001 m. spalio 2 d. ir 2004 m. spalio 2 d. nutarimuose. Teisėjų 
kolegija pastebėjo, kad Kaimo plėtros planą 2004–2006 m. parengė Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministerija, vykdydama Reglamento (EB) 1257/1999 
41–44 straipsniuose numatytus įsipareigojimus ir remdamasi Reglamente (EB) 
817/2004 išdėstytais reikalavimais, pagal kuriuos valstybės narės turėjo teisę 
taikyti papildomas nuobaudas bei nustatyti nuobaudos taisykles, nuobaudos 
turėjo būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasios. Be to, Lietuvos kaimo 
plėtros 2004–2006 metų plano skirsnyje „12.1.4. Sankcijos“ numatyta, kad 
sankcijos įgyvendinamos taip pat ir tais atvejais, kai paramos gavėjai nesilaiko 
priemonės terminų ir sąlygų, pažymint, kad sankcijų pobūdis priklausys nuo 
pažeidimo pobūdžio ir rimtumo. Teisėjų kolegijai, susipažinus su minėtu 
aktualiu teisiniu reguliavimu bei bylos medžiaga, kilo abejonių, ar Taisyklių 39 
punkte numatyta teisės aktų nesilaikymo pasekmė gali būti laikoma tinkama 
ir teisinga siekiamų tikslų atžvilgiu. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje 
byloje būtina patikrinti, ar teisės aktą priėmusi institucija, Taisyklių 39 punkte 
numatydama skiriamų sumų laipsnišką mažinimą 2 procentais, nustatė 
siekiamiems tikslams proporcingą priemonę, kuri leistų kompetentingai 
institucijai ją taikyti atsižvelgiant į teisingumo, protingumo principus, visumą 
konkrečiu atveju reikšmingų aplinkybių, įgalintų ją parinkti ir pritaikyti 
adekvačią bei teisingą negatyvaus teisinio poveikio priemonę dėl teisės aktuose 
nustatytų terminų praleidimo.

II.

Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame 
administraciniame teisme, buvo gautas Žemės ūkio ministerijos ir trečiojo 
suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimai.

Atsakovas Žemės ūkio ministerija atsiliepime pažymėjo, kad Taisyklių 
39 punktu nustatytas teisinis reglamentavimas yra teisėtas. Nurodė, jog 
vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 22 d. nutarimu 
Nr. 1317 „Dėl kaimo plėtros 2004-2006 metų plano pagrindinių nuostatų“ 
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patvirtintus įpareigojimus, parengė Lietuvos kaimo plėtros 2004-2006 metų 
planą ir ministras 2004 m. rugpjūčio 13 įsakymu Nr. 3D-482 patvirtino 
Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ 
administravimo taisykles. Tokiais veiksmais, anot atsakovo, buvo vykdomi 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 41-44 straipsniuose nustatyti 
įsipareigojimai bei Komisijos reglamente (EB) Nr. 817/2004, nustatančiame 
išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio 
orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai taikymo 
taisykles, išdėstyti reikalavimai. Pastarojo reglamento 72 straipsnyje buvo 
nurodyta, kad bet koks naudos gavėjas, pateikęs klaidingą deklaraciją dėl 
didelio nerūpestingumo, išbraukiamas iš visų kaimo plėtros priemonių 
pagal atitinkamą Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 skyrių einamiesiems 
kalendoriniams metams. Jei klaidinga deklaracija buvo pateikta tyčia, 
naudos gavėjas išbraukiamas ir kitiems metams. To paties straipsnio 2 
dalyje įtvirtinta nuostata, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytos nuobaudos 
taikomos neatsižvelgiant į papildomas nuobaudas pagal nacionalines taisykles. 
Reglamento (EB) Nr. 817/2004 73 straipsnis leido valstybėms narėms nustatyti 
taisykles dėl nuobaudų, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir 
įpareigojo imtis visų priemonių, kad jos būtų įgyvendinamos; numatytos 
nuobaudos turėjo būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasios. Taip pat 
atsakovas pažymi, kad Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano 12.1.4 skirsnyje 
buvo numatyta, jog sankcijos gali būti taikomos, kai nesilaikoma terminų ar 
kitais numatytais atvejais.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija 
(toliau – ir Finansų ministerija) atsiliepimu prašo sprendimą priimti 
teismo nuožiūra. Nurodo, kad Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento 23 punkto 
(2003 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 313 redakcija) nuostata, kad ministrų 
įsakymų, kuriais nustatoma paramos iš Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto ar Europos Sąjungos paramos fondų lėšų naudojimo tvarka arba 
kuriais prisiimami (ar padidinami) finansiniai, garantiniai ir kiti skoliniai 
įsipareigojimai, tenkintini iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, 
projektai turi būti suderinti su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 
2004 m. liepos 5 d. raštu Nr. 2D-(12.37)-3102 pateikė derinti Finansų 
ministerijai Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonių administravimo 
taisyklių projektus, tarp jų ir Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės 
„Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių projektą. Finansų ministerija 
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šiuos administravimo taisyklių projektus suderino 2004 m. liepos 12 d. raštu. 
Atkreipia dėmesį, kad derino nurodytus administravimo taisyklių projektus 
tik pagal savo kompetenciją, t. y. tik tiek, kiek tai susiję su Europos Sąjungos 
paramos fondų lėšų naudojimo tvarka ir Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto lėšų skyrimu. Kadangi Taisyklių 39 punkto nuostata nėra susijusi su 
Finansų ministerijos kompetencija, jokių argumentų, kodėl buvo nustatyta 
atitinkama sankcija ir toks jos dydis, pateikti negali.

Teisėjų kolegija

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

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 7 d. 
nutartimi buvo pradėtas tyrimas dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2004 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-482 patvirtintų Kaimo plėtros 
2004−2006 metų plano priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga“ administravimo 
taisyklių 39 punkto (2005 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-182 redakcija) 
atitikties konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo ir proporcingumo 
principams, Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 16 straipsnio 3 daliai 
(2002 m. birželio 25 d. įstatymo Nr. IX-987 redakcija) bei Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 135 „Dėl valstybės institucijų, 
savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio 
orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, 
paskyrimo“ 4.1.2 punktui. 

Ginčijama Taisyklių (2005 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-182 redakcija) 
39 punkto nuostata nustato:

„Laiku nepateikus reikalingų dokumentų, išmoka mažinama 2 % už 
kiekvieną pavėluotą dieną“. 

Kaip minėta, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui kilo 
abejonės dėl šios nuostatos atitikties inter alia Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
įstatymo 16 straipsnio 3 daliai, nustačiusiai, kad konkrečias kaimo plėtros 
priemones ir jų finansavimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliotos 
institucijos, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 4 d. 
nutarimo Nr. 135 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių 
asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo 
Garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, nustatymo“ 4.1.2 punktui, kuriuo 
Žemės ūkio ministerijai buvo pavesta parengti ir iki 2004 m. vasario 27 d. 
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patvirtinti EŽŪOGF Garantijų skyriaus paramos administravimo ir pagal 
šį fondą administruojamų šio nutarimo 3 punkte nurodytų priemonių 
įgyvendinimo tvarkas, taip pat konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo 
ir proporcingumo principams. Kaip matyti iš 2009 m. gruodžio 7 d. nutarties 
motyvų, teismui abejonės kilusios, pirmiausia, dėl Žemės ūkio ministerijos 
įgaliojimų nustatyti ginčijamą teisinį reguliavimą – t. y. konkrečių sankcijų 
(paramos gavėjui taikomo kompensacinės išmokos sumažinimo) dėl 
įsipareigojimų nevykdymo ir / arba nustatytų reikalavimų nesilaikymo 
dydžius ir pagrindines jų taikymo sąlygas. Be to, keliamas klausimas ir dėl 
ginčijamoje Taisyklių nuostatoje įtvirtintos sankcijos dydžio – išmokos 
mažinimo 2 procentais už kiekvieną dokumentų pateikimo pavėlavimo dieną 
– proporcingumo bei teisingumo, kadangi, pasak teismo, kyla abejonės, ar tokia 
teisės aktų nesilaikymo pasekmė gali būti laikoma tinkama ir teisinga siekiamų 
tikslų atžvilgiu. Taigi ginčijamos Taisyklių nuostatos teisėtumas šioje norminėje 
administracinėje byloje bus vertinamas būtent šiais aspektais.

IV.

Kaip nurodė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
2009 m. gruodžio 7 d. nutartyje, kuria buvo inicijuotas ginčijamo teisinio 
reguliavimo teisėtumo tyrimas, Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 
16 straipsnio 3 dalies ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 4 d. 
nutarimo Nr. 135 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių 
asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo 
Garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, nustatymo“ 4.1.2 punkto 
nuostatos gali būti interpretuojamos kaip suteikusios teisę Vyriausybei ar jos 
įgaliotai institucijai (nagrinėjamu atveju – Žemės ūkio ministerijai) nustatyti tik 
atitinkamos kaimo plėtros priemonės finansavimo (jos įgyvendinimo) tvarką, 
t. y. sureguliuoti iš esmės procedūrinius atitinkamų priemonių finansavimo 
ir įgyvendinimo aspektus, tačiau nesuteikusios teisės nustatyti konkrečių 
sankcijų – jų dydžių bei taikymo sąlygų – dėl įsipareigojimų nevykdymo ir / 
arba nustatytų reikalavimų nesilaikymo. Taigi, teismo nuomone, kyla abejonės 
ir dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties konstituciniam teisinės valstybės 
principui. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis 
Teismas) savo aktuose ne kartą yra konstatavęs, jog iš konstitucinio teisinės 
valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimas įstatymų 
leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės 
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aktų hierarchijos. Šis reikalavimas inter alia reiškia, kad draudžiama žemesnės 
galios teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie gali būti 
reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais, taip pat kad žemesnės galios 
teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų 
su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose (Konstitucinio Teismo 
2004 m. rugsėjo 15 d., 2005 m. sausio 19 d., 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimai 
ir kt.). 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). 
Poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įstatymams, konstituciniams 
įstatymams ir Konstitucijai, jie turi būti priimami remiantis įstatymais, nes 
poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo aktas nepriklausomai 
nuo to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuolatinio 
galiojimo (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d., 2005 m. vasario 7 d. 
nutarimas). Pagal Konstituciją su žmogaus teisių ir laisvių turinio apibrėžimu 
ar jų įgyvendinimo garantijų įtvirtinimu susijusį teisinį reguliavimą galima 
nustatyti tik įstatymu. Kita vertus, tais atvejais, kai Konstitucija nereikalauja 
įstatyminio tam tikrų su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu susijusių 
santykių reguliavimo, šie santykiai gali būti reguliuojami ir poįstatyminiais 
aktais – aktais, reglamentuojančiais žmogaus teisių įgyvendinimo procesinius 
(procedūrinius) santykius, atskirų žmogaus teisių įgyvendinimo tvarką ir 
pan., tačiau jokiomis aplinkybėmis poįstatyminiais aktais negalima nustatyti 
tokio su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu susijusių santykių teisinio 
reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytu įstatyme (Konstitucinio Teismo 
2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. gegužės 5 d. nutarimai). Taip pat, spręsdamas 
dėl ūkinės veiklos reguliavimui taikytinų apribojimų, Konstitucinis Teismas 
2006 m. gegužės 31 d. nutarime yra pažymėjęs, jog tam tikri ūkinės veiklos 
santykiai gali būti reguliuojami tik įstatymais, kiti – Vyriausybės nutarimais, 
dar kiti – žemesnės galios poįstatyminiais teisės aktais. <...> nustatyti <...> 
įvairias sankcijas už atitinkamus teisės pažeidimus (inter alia vadinamąsias 
ekonomines sankcijas, kurios priskirtinos administracinės teisinės atsakomybės 
institutui ir kuriomis yra sudaromos prielaidos daryti neigiamą poveikį teisinėn 
atsakomybėn traukiamų ūkio subjektų ekonominei padėčiai (Konstitucinio 
Teismo 2005 m. lapkričio 3 d. nutarimas) pagal Konstituciją galima tik įstatymu. 

Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo 
praktikoje taip pat ne kartą akcentavo būtinybę viešojo administravimo 
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subjektams laikytis įstatymų viršenybės principo, nurodydamas, kad viešojo 
administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla 
vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o bet kokie viešojo 
administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą 
kompetenciją, pripažįstami neteisėtais (Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2006 m. liepos 25 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-2/2006, 
2006 m. liepos 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-4/2006, 
2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-4/2008).

Taigi įvertinus nurodytus argumentus bei motyvus, kuriais grindžiamos 
abejonės dėl Taisyklių 39 punkto atitikties konstituciniam teisinės valstybės 
principui ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 16 straipsnio 3 daliai bei 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 4 d. nutarimo Nr. 135 „Dėl 
valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos 
žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemonių 
įgyvendinimą, nustatymo“ 4.1.2 punktui, teisėjų kolegija daro išvadą, jog 
pirmiausia šioje norminėje administracinėje byloje būtina įvertinti, ar Žemės 
ūkio ministerijai buvo suteikti įgaliojimai nustatyti ginčijamą teisinį reguliavimą. 

V.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 13 d. 
įsakymu Nr. 3D-482 patvirtintų Kaimo plėtros 2004−2006 metų 
plano priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga“ administravimo Taisyklių 
(2005 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-182 redakcija) 39 punkte, kaip minėta, 
buvo nustatyta, kad laiku nepateikus dokumentų, išmoka mažinama 
2 procentais už kiekvieną pavėluotą dieną. Šių Taisyklių 2 punkte, 
apibrėžiančiame Taisyklėse vartojamas sąvokas, nustatyta, jog sankcija – 
tai paramos gavėjui taikomas kompensacinės išmokos sumažinimas dėl 
įsipareigojimų nevykdymo ir / arba nustatytų reikalavimų nesilaikymo. Taigi 
vertinant šią sankcijos definiciją su ginčijamame Taisyklių 39 punkte įtvirtinta 
nuostata, konstatuotina, jog Taisyklių 39 punkte buvo įtvirtinta būtent sankcija 
šių Taisyklių prasme. Kita vertus, atsižvelgiant į tai, jog sankcijos samprata 
gali būti daugiareikšmė, būtina įvertinti būtent konkrečios ginčijamos šioje 
norminėje administracinėje byloje nuostatos esmę bei paskirtį, inter alia tai, 
ar ji gali būti suprantama kaip valstybės nustatyta neigiama baudžiamojo 
poveikio priemonė, taikoma asmeniui padarius viešąjį interesą pažeidžiančią, 
teisės draudžiamą veiką, kas atitinkamai suponuotų išvadą, jog toks teisinis 
reguliavimas gali būti nustatytas tik įstatymu. 
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Teisėjų kolegija pažymi, jog vertinant Taisyklių 39 punkto nuostatos 
esmę, būtina atsižvelgti ir kitas Taisyklių nuostatas, įtvirtinančias paramos 
gavėjams nustatytas pareigas (paramos gavėjų įsipareigojimus). Taisyklių 
16 punkte, įtvirtinančiame reikalavimus dalyvaujantiems Ekologinio 
ūkininkavimo programoje (pareiškėjai individualioje byloje dalyvavo būtent 
šioje programoje), inter alia nurodyta, jog dalyvaujantys šioje programoje 
kasmet iki gegužės 1 d. privalo atsiųsti Nacionalinei mokėjimo agentūrai 
nustatytos formos Kasmetinį prašymą ir žemėlapį (žemės blokų žemėlapio 
fragmentą, kuriame yra įbraižyti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukai) 
pažymėjus plotus, kuriuose vykdomi agrarinės aplinkosaugos veiksmai; kasmet 
iki lapkričio 1 d. atsiųsti nustatytos formos Mokėjimo prašymą, ekologinio 
ūkio sertifikato kopiją ir ataskaitą iš ekologinės gamybos ūkio veiklos 
žurnalo apie realizuotą produkciją. Taisyklių 27 punktas nustato, jog paramos 
gavėjas privalo vykdyti nustatytus reikalavimus ir prisiimtus įsipareigojimus, 
kiekvienais metais iki lapkričio 1 d. atsiųsti Agentūrai nustatytos formos 
Mokėjimo prašymą bei papildomus dokumentus paramai gauti. Šiuo aspektu 
pažymėtina ir tai, jog pagal Taisyklių 24.4 punktą Nacionalinė mokėjimo 
agentūra, administruojanti paramos lėšas ir užtikrinanti šių Taisyklių laikymąsi, 
konkrečių metų mokėtiną sumą apskaičiuoja pagal Mokėjimo prašymų ir juos 
pagrindžiančių dokumentų duomenis bei atsižvelgusi į patikrų rezultatus. 
Taigi darytina išvada, jog nurodyta paramos gavėjo pareiga (įsipareigojimas) 
pateikti iki nustatyto termino reikiamus dokumentus nėra savitikslis dalykas – 
o viena iš prielaidų (sąlygų) paramai pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano 
priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ už atitinkamus metus gauti. Atsižvelgiant 
į tai, ginčijamas šioje norminėje administracinėje byloje teisinis reguliavimas 
traktuotinas kaip asmenų teisės į paramą, įtvirtintos Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 punkte, įgyvendinimo tvarkos bei 
konkrečios Kaimo plėtros priemonės administravimo procedūros dalis. 

Taip pat pastebėtina, jog nurodyta poveikio priemonė, nors ir turi 
neigiamą poveikį asmeniui jo teisės į paramą įgyvendinimo aspektu, tačiau 
asmens patiriami neigiami padariniai yra ne imperatyvių teisės normų 
pažeidimo, o asmens netinkamo veikimo ar neveikimo, siekiant įgyti 
(įgyvendinti) tam tikrą teisę, rezultatas, t. y. iš esmės atsisakymas nuo savo teisės 
(nevertinant tokios veikos motyvų bei aplinkybių). Dėl nurodytų aplinkybių 
poveikio priemonė – paramos mažinimas 2 procentais už kiekvieną pavėluotą 
dieną, nustatytu terminu nepateikus dokumentų – negali būti traktuojama 
kaip sankcija įprasta teisės aktuose vartojama prasme, t. y. kaip valstybės 
nustatyta neigiama poveikio priemonė, asmeniui taikoma jam padarius teisės 
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netoleruojamą veiką (teisės pažeidimą). Taigi šiuo aspektu konstatuotina, jog 
ginčijamo teisinio reguliavimo esmė bei paskirtis pati savaime nesuponuoja 
pareigos jį įtvirtinti įstatyme. 

VI.

Bendruosius žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimo ir 
įgyvendinimo principus įtvirtinančio Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 
(2002 m. birželio 25 d. įstatymo Nr. IX-987 redakcija) 5 straipsnio 1 dalis 
numato, kad žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką įgyvendina Vyriausybė, 
Žemės ūkio ministerija, Vyriausybės įgaliotos kitos institucijos bei savivaldybių 
institucijos pagal įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktą kompetenciją. Taigi 
Žemės ūkio ministerija yra viena iš institucijų, įgyvendinančių žemės ūkio ir 
kaimo plėtros politiką. Kita vertus, kaip kad nurodyta minėtoje nuostatoje, 
Žemės ūkio ministerijos funkcijas šioje srityje apsprendžia įstatymais ir kitais 
teisės aktais jai suteikta kompetencija. 

Sprendžiant klausimą dėl Žemės ūkio ministerijos kompetencijos 
apimties šioje norminėje administracinėje byloje aktualiu aspektu, pažymėtina, 
jog, kaip minėta, parama agrarinei aplinkosaugai yra viena iš paramos kaimo 
plėtrai krypčių, įtvirtintų Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 16 straipsnio 
1 dalies 6 punkte. Šio įstatymo 16 straipsnio 3 dalis, kuriai Taisyklių 39 punkto 
atitiktis kvestionuojama, numato, jog konkrečias kaimo plėtros priemones ir 
jų finansavimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 135 „Dėl valstybės 
institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos 
žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo garantijų skyriaus priemonių 
įgyvendinimą, paskyrimo“ 4.1.2 punktu Žemės ūkio ministerijai buvo pavesta 
parengti ir iki 2004 m. vasario 27 d. patvirtinti EŽŪOGF Garantijų skyriaus 
paramos administravimo ir pagal šį fondą administruojamų šio nutarimo 
3 punkte nurodytų priemonių įgyvendinimo tvarkas. Taigi akivaizdu, jog 
Žemės ūkio ministerija minėtu teisės aktu buvo įpareigota nustatyti asmenų 
teisės į paramą įgyvendinimo ir realizavimo mechanizmą, t. y. įtvirtinti tam 
tikras procedūrines taisykles, kas buvo pažymėta ir Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutartyje, kuria buvo inicijuota 
ši norminio administracinio akto dalies teisėtumo patikros byla. 

Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 patvirtintų Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministerijos nuostatų (redakcija, galiojusi ginčijamo norminio 
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administracinio akto priėmimo metu) 5.15 punktas (2002 m. birželio 27 d. 
nutarimo Nr. 997 redakcija) inter alia numatė, kad vienas iš svarbiausių 
Žemės ūkio ministerijos uždavinių – užtikrinti efektyvų Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių paramos programų 
lėšų, skirtų žemės ūkiui, kaimo ir žuvininkystės plėtrai, naudojimą, o pagal 
6.12 punktą (2003 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1614 redakcija) Žemės 
ūkio ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius, pagal savo kompetenciją 
koordinuoja pasirengimą administruoti EŽŪOGF Garantijų skyriaus paramos 
įgyvendinimą, nustato prioritetus, kurių pagrindu naudojamos šios lėšos, o 
nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienos atlieka šių lėšų panaudojimo 
kontrolę ir finansuojamų priemonių įgyvendinimo priežiūros funkciją. 

Įvertinusi nurodytas teisės aktų nuostatas bei šioje norminėje 
administracinėje byloje ginčijamo teisinio reguliavimo esmę, teisėjų kolegija 
konstatuoja, jog Žemės ūkio ministerija, turėdama įgaliojimus nustatyti 
teisės į paramą pagal Kaimo plėtros 2004−2006 metų plano priemonę 
„Agrarinė aplinkosauga“ įgyvendinimo tvarką, taigi ir procedūrines taisykles, 
susijusias su paraiškų įforminimu, pateikimu, priėmimu, registravimu, 
tikrinimu, jų įvertinimu ir pan., inter alia ir terminus, iki kada būtina pateikti 
reikiamus dokumentus, kaip prielaidą tinkamai įgyvendinti savo teisę į 
paramą, turėjo įgaliojimus nustatyti ir tokių reikalavimų (paramos gavėjo 
įsipareigojimų) nesilaikymo pasekmes kaip sudėtinę asmens teisės į paramą 
agrarinei aplinkosaugai, įtvirtintos Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 16 
straipsnio 1 dalies 6 punkte, įgyvendinimo procedūros dalį. Atsižvelgiant į tai, 
konstatuotina, kad nėra pagrindo išvadai, jog Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro 2004 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-482 patvirtintų Kaimo plėtros 
2004−2006 metų plano priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga“ administravimo 
taisyklių 39 punktas (2005 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-182 redakcija) 
prieštarauja Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 16 straipsnio 3 daliai 
(2002 m. birželio 25 d. įstatymo Nr. IX-987 redakcija) ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 135 „Dėl valstybės institucijų, 
savivaldybių ir kitų juridinių asmenų atsakingų už Europos žemės ūkio 
orientavimo ir garantijų fondo garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimo, 
paskyrimo“ 4.1.2 punktui, o taip pat konstituciniam teisinės valstybės principui 
šiuo – įgaliojimų nustatyti ginčijamą teisinį reguliavimą turėjimo – aspektu. 

VII.

Kaip minėta, ginčijant Taisyklių 39 punkto teisėtumą, abejonės keliamos 
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ir dėl šios nuostatos atitikties konstituciniams teisingumo ir proporcingumo 
principams. 

Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog konstituciniai teisingumo 
ir proporcingumo principai yra neatsiejami nuo konstitucinio teisinės valstybės 
principo, yra konstitucinio teisinės valstybės principo elementai. Konstitucinis 
Teismas nuosekliai konstatuoja, jog konstitucinis teisinės valstybės principas 
suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: 
teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų; 
<...> įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi 
būti aiškus, suprantamas, neprieštaringas, <...> turi būti užtikrinami teisės 
sistemos nuoseklumas ir vidinė darna; nustatant teisinius apribojimus bei 
atsakomybę už teisės pažeidimus, privalu paisyti protingumo reikalavimo, taip 
pat proporcingumo principo, pagal kurį nustatytos teisinės priemonės turi būti 
būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei 
visuotinai svarbiems tikslams (tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra), jos 
neturi varžyti asmens teisių labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti, o jeigu 
šios teisinės priemonės susijusios su sankcijomis už teisės pažeidimą, tai minėtos 
sankcijos turi būti proporcingos padarytam teisės pažeidimui (Konstitucinio 
Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2009 m. kovo 2 d. 
nutarimai). Konstitucinis Teismas savo nutarimuose taip pat yra konstatavęs, 
kad teisingumas yra vienas pagrindinių teisės, kaip socialinių santykių 
reguliavimo priemonės, tikslų. Jis yra vienas svarbiausių moralinių vertybių 
ir teisinės valstybės pagrindų. Jis gali būti įgyvendintas užtikrinant tam tikrą 
interesų pusiausvyrą, išvengiant atsitiktinumų ir savivalės, socialinio gyvenimo 
nestabilumo, interesų priešpriešos (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 3 d., 
2008 m. gruodžio 24 d. nutarimai). 

Pastebėtina, jog pareiga viešojo administravimo subjektams savo veikloje 
vadovautis proporcingumo principu įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos viešojo 
administravimo įstatyme. Pagal šio įstatymo redakcijos, galiojusios ginčijamo 
norminio administracinio akto priėmimo metu (1999 m. birželio 17 d. 
įstatymas Nr. VIII-1234) 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą proporcionalumo 
principas reiškia, kad administracinio sprendimo mastas bei griežtumas turi 
būti proporcingi administravimo tikslui. Individualioje byloje, kurioje buvo 
pradėta ši norminio administracinio akto teisėtumo patikros byla, kilusio 
ginčo metu galiojusios redakcijos (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 
redakcija) 3 straipsnio 3 punkte buvo įtvirtinta, jog proporcingumo principas 
reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės 
turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus. 



57

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog 
Žemės ūkio ministerija, turėdama įgaliojimus nustatyti asmenų teisės į paramą 
agrarinei aplinkosaugai (Įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 punktas), o konkrečiu 
atveju – teisės į paramą pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę 
„Agrarinė aplinkosauga“ įgyvendinimo tvarką, šiuos įgaliojimus galėjo 
įgyvendinti tik laikydamasi tam tikrų reikalavimų, kylančių iš konstitucinio 
teisinės valstybės principo, inter alia tai, kad nustatytas teisinis reguliavimas 
turi atitikti konstitucinius teisingumo ir proporcingumo principus. 

Vertindama ginčijamą Taisyklių 39 punkto nuostatą, teisėjų kolegija 
pirmiausia pažymi, jog paramos gavėjo pareiga pateikti reikalingus 
dokumentus nustatytais terminais siekiama užtikrinti tinkamą paramos 
pagal konkrečią priemonę administravimą, o būtent, kaip pažymėjo 
atsakovas, siekiama užtikrinti efektyvų lėšų panaudojimą bei finansavimą. 
Taigi šiuo aspektu pripažintina, jog nurodyta priemonė – išmokos sumos 
mažinimas pavėlavus pateikti reikiamus dokumentus – savaime negali būti 
laikoma neproporcinga siekiamo tikslo atžvilgiu ir / ar neteisinga. Tačiau 
kartu teisėjų kolegija pažymi, jog Taisyklių 39 punkte yra nurodytas griežtai 
apibrėžtas tokios poveikio priemonės dydis – išmoka mažinama 2 procentais 
už kiekvieną pavėluotą dieną. Pastebėtina, jog atsakovas nepateikė jokių 
argumentų, pagrindžiančių, jog būtent tokio dydžio išmokos mažinimas už 
kiekvieną pavėluotą dieną kiekvienu konkrečiu šios poveikio priemonės 
pritaikymo atveju atitinka siekiamą tikslą – užtikrinti tinkamą konkrečios 
kaimo plėtros priemonės administravimą bei efektyvų įgyvendinimą. Teisėjų 
kolegija pažymi, kad iš teisinio reguliavimo, nustatyto Taisyklėse, išplaukia, 
jog institucija, įgaliota taikyti nurodytą poveikio priemonę, neturi galimybės 
individualizuoti, pritaikyti konkrečiu atveju adekvačią bei teisingą poveikio 
priemonę, atsižvelgdama į visumą konkretaus atvejo, kai praleidžiamas 
terminas pateikti būtinus dokumentus, aplinkybių – inter alia priežastis, dėl 
kurių buvo pavėluota pateikti dokumentus, taip pat į konkrečius dokumentus, 
kuriuos buvo pavėluota pateikti, bei tai, kiek konkretaus dokumento 
(dokumentų) nepateikimas sukliudė institucijai tinkamai administruoti kaimo 
plėtros priemonę, o taip pat kitas kiekvienu konkrečiu atveju reikšmingas 
aplinkybes. Šių argumentų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, jog galimos 
situacijos, kai Taisyklių 39 punkte įtvirtintos griežtai apibrėžtos (t. y. negalimos 
diferencijuoti) poveikio priemonės taikymas, neatsižvelgiant į konkrečiu atveju 
reikšmingų aplinkybių visumą, būtų pernelyg griežta poveikio priemonė, 
dėl ko neproporcinga ir, atitinkamai, neteisinga. Taigi toks nustatytas teisinis 
reguliavimas pripažintinas prieštaraujančiu konstituciniams teisingumo ir 
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proporcingumo principams, taigi ir konstituciniam teisinės valstybės principui.
Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, 

jog Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 13 d. 
įsakymu Nr. 3D-482 patvirtintų Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano 
priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių 39 punktas 
(2005 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-182 redakcija) prieštarauja konstituciniams 
teisinės valstybės, teisingumo ir proporcingumo principams.

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

n u t a r i a:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2004 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-482 patvirtintų Kaimo plėtros 
2004−2006 metų plano priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga“ administravimo 
taisyklių 39 punktas (2005 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-182 redakcija) 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 
16 straipsnio 3 daliai (2002 m. birželio 25 d. įstatymo Nr. IX-987 redakcija) 
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 135 
„Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų atsakingų 
už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus 
priemonių įgyvendinimo, paskyrimo“ 4.1.2 punktui. 

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2004 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-482 patvirtintų Kaimo plėtros 2004-
2006 metų plano priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių 
39 punktas (2005 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-182 redakcija) prieštarauja 
konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo ir proporcingumo principams. 

Spendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas leidinyje „Valstybės žinios“.
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1.5. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. 
įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens 
telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, kuriuose 
plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas 
ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintų Aplinkosaugos sąlygų 
plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis 211 punkto 
(2007 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-269 redakcija) atitikties 
Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 13 straipsnio 1 daliai 
(2003 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. IX-1941 redakcija), Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės 
valstybės ir proporcingumo principams

Administracinė byla Nr. I444-14/2011
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

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

2011 m. gegužės 11 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Virgilijaus Valančiaus 
(pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei Agnei 
Murauskaitei,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą 
pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 18 d. 
nutartį ištirti, ar Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose 
plaukiojimo priemonėmis, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų 
plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, 
kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas 
ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“, 211 punktas (Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2007 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-269 redakcija) 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 13 straipsnio 1 daliai 
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(2003 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. IX-1941 redakcija), Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės ir 
proporcingumo principams.

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo administracinio 
teisės pažeidimo bylą pagal V. K. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos 
administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 26 d. nutarties V. K. administracinio 
teisės pažeidimo byloje.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nustatė, jog 
2008 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos 
regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Departamentas) Utenos 
rajono agentūros įgaliotas pareigūnas V. K. surašė administracinio teisės 
pažeidimo protokolą AM Nr. 008983 dėl administracinio teisės pažeidimo, 
numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 
(toliau – ir ATPK) 562 straipsnio 1 dalyje, padarymo. Protokole nurodoma, 
kad 2008 m. rugpjūčio 8 d., 11 val. nustatyta, jog V. K. (duomenys neskelbtini), 
Utenos rajone laiko pramoginį laivą, kurio matmenys yra didesni už 
leidžiamus: horizontalios projekcijos plotas – 6,10x3,76 kv. m, aukštis virš 
vandens paviršiaus – 2,9 m, nors Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 patvirtintų Aplinkosaugos sąlygų 
plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis (2007 m. gegužės 17 d. 
įsakymo Nr. D1-269 redakcija) (toliau – ir Aplinkosaugos sąlygos) 211 
punktas draudžia laikyti ir naudoti laivus, kurių horizontalios projekcijos 
plotas didesnis kaip 15 kv. m arba aukštis virš vandens paviršiaus yra didesnis 
negu 2 m. Departamentas 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu (toliau – ir 
Nutarimas) V. K. už ATPK 562 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio 
teisės pažeidimo padarymą skyrė administracinę nuobaudą – 150 Lt baudą.

Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo kreipėsi į Panevėžio 
apygardos administracinį teismą, prašydamas Nutarimą panaikinti ir 
administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną nutraukti arba taikyti ATPK 301 
straipsnio nuostatas ir administracinės nuobaudos neskirti.

Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 26 d. 
nutartimi V. K. skundą atmetė, o Nutarimą paliko nepakeistą.
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Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, V. K. 
apeliaciniu skundu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, 
prašydamas panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 
2008 m. rugsėjo 26 d. nutartį ir administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną 
nutraukti arba taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas ir administracinės 
nuobaudos neskirti.

II.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. gruodžio 18 d. 
nutartimi sustabdė bylos nagrinėjimą ir nutarė pradėti tyrimą dėl 
Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. 
įsakymu Nr. D1-187, 211 punkto atitikties Lietuvos Respublikos vandens 
įstatymo (toliau – ir Vandens įstatymas, Įstatymas) 13 straipsnio 1 daliai, 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 23 straipsnio 
1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės ir proporcingumo principams.

Teismas nurodė, kad minėta Aplinkosaugos sąlygų nuostata buvo priimta, 
be kita ko, įgyvendinant Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje įstatymų 
leidėjo įtvirtintą pavedimą aplinkos ministrui. Ši nuostata nustato, kad fiziniai 
ir juridiniai asmenys, vandens telkiniuose naudojantys plaukiojimo priemones, 
privalo užtikrinti, kad šios priemonės neleistinai neterštų vandens, neardytų 
krantų, negadintų hidrotechnikos statinių bei komunikacijų, nekeltų pavojaus 
žmonėms ir aplinkai; aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose 
plaukiojimo priemonėmis nustato aplinkos ministras. Teismo nuomone, 
Aplinkosaugos sąlygų 211 punkte įtvirtintas apribojimas laikyti ir naudoti 
atitinkamo ploto ir (ar) aukščio plaukiojimo priemones vidaus vandenyse iš 
esmės yra nuosavybės teisių suvaržymas Konstitucijos 23 straipsnio prasme. 
Teismas, pripažindamas, jog pagal Konstituciją nuosavybės teisė nėra absoliuti 
ir gali būti įstatymu ribojama, bei išanalizavęs minėtą įstatymo leidėjo 
pavedimą šio įstatymo paskirties, tikslų (Vandens įstatymo 1 str. 1 ir 2 d.) bei 
kitų nuostatų kontekste, konstatavo, jog šio pavedimo ribos yra apibrėžiamos 
Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalies pirmajame sakinyje, t. y. aplinkos 
ministrui suteikiama teisė nustatyti tik tokius aplinkosauginius reikalavimus, 
kuriais būtų siekiama užtikrinti, jog vidaus vandenyse naudojamos plaukiojimo 
priemonės neleistinai neterštų vandens, neardytų krantų, negadintų 
hidrotechnikos statinių bei komunikacijų, nekeltų pavojaus žmonėms ir 
aplinkai. 
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Teismas nurodė, jog abejotina, ar plaukiojimo priemonės plotas ir (ar) 
aukštis gali būti savaime siejamas su minėtomis neigiamomis pasekmėmis, ir ar 
aplinkos ministras, vadovaudamasis Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, 
galėjo nustatyti nagrinėjamą apribojimą. Abejonę, kad nustatydamas minėtą 
ribojimą aplinkos ministras siekė Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų tikslų, pagrindžia ir aplinkybė, jog Aplinkosaugos sąlygų 211 punkte 
nustatytas ploto ir (ar) aukščio draudimas netaikomas burinėms jachtoms, 
nors dėl laivo ploto ir (ar) aukščio galinčių kilti neigiamų pasekmių aplinkai 
kontekste šios jachtos galbūt visiškai nesiskiria nuo kitų tokio paties ploto ir 
(ar) aukščio plaukiojimo priemonių.

Taip pat teismas pastebėjo, kad net ir pripažinus, jog aptariamame 
poįstatyminiame teisės akte nustatyti vandens telkinyje laikomų ir naudojamų 
plaukiojimo priemonių ribojimai atitinka Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 
dalies nuostatas, kyla abejonės, ar Aplinkosaugos sąlygų 211 punkte įtvirtintas 
ribojimas neprieštarauja proporcingumo principui – minėtas plaukiojimo 
priemonių ploto ir (ar) aukščio ribojimas iš esmės yra taikomas visuose vidaus 
telkiniuose (išskyrus Baltijos jūrą, Kuršių marias bei vidaus vandens kelius), 
nepriklausomai nuo šių vandens telkinių dydžio, rūšies (ežeras, tvenkinys, 
upė ir pan.), priskirtinumo saugomoms teritorijoms, hidrotechnikos statinių 
ir (ar) komunikacijų buvimo ar kitų objektyvių aplinkybių. Todėl toks 
vienareikšmis ir iš esmės absoliutaus pobūdžio draudimas gali būti vertinamas 
kaip neproporcingas siekiamam tikslui – užtikrinti, jog vidaus vandenyse 
naudojamos plaukiojimo priemonės neleistinai neterštų vandens, neardytų 
krantų, negadintų hidrotechnikos statinių bei komunikacijų, nekeltų pavojaus 
žmonėms ir aplinkai.

III.

Atsiliepimu į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2009 m. gruodžio 18 d. nutartį atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerija (toliau – ir Aplinkos ministerija) nesutinka su norminę 
administracinę bylą inicijavusio teismo argumentais ir prašo pripažinti, 
jog Aplinkosaugos sąlygų 211 punktas neprieštarauja Vandens įstatymo 13 
straipsnio 1 daliai, Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai ir konstituciniam teisinės 
valstybės bei proporcingumo principams. Savo poziciją atsakovas iš esmės 
grindžia šiais argumentais:

1. Įtvirtinant Aplinkosaugos sąlygų 211 punkte numatytus draudimus, 
neviršytos Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje suformuluoto pavedimo 
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ribos, nes minėta nuostata siekiama užtikrinti, kad plaukiojimo priemonės 
nekeltų pavojaus kraštovaizdžiui ir buvo siekiama apsaugoti šį aplinkos 
elementą nuo vizualinės taršos.

2. Vertinant Aplinkosaugos sąlygų 211 punkto pagrįstumą, būtina 
atsižvelgti į šio poįstatyminio teisės akto 21 punktą, draudžiantį atitinkamuose 
valstybiniuose vandens telkiniuose laikyti plūduriuojančias priemones 
(vasarnamius, restoranus, valgyklas, pirtis, viešbučius ir pan.). Nurodo, 
jog Aplinkosaugos sąlygų papildymą 211 punktu sąlygojo labai plati 
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 15 straipsnio 
4 dalyje įtvirtinta pramoginio laivo sąvoka, lėmusi aplinkybę, jog minėtų 
plūduriuojančių priemonių savininkai šias priemones rekonstruodavo taip, kad 
pastarosios atitiktų formalius pramoginio laivo kriterijus. Taip rekonstravus 
plūduriuojančias priemones, jos buvo įvardinamos ir įregistruojamos kaip 
pramoginiai laivai – tokiu būdu siekta išvengti Aplinkosaugos sąlygų 21 punkte 
įtvirtinto draudimo plūduriuojančias priemones laikyti vandens telkiniuose 
bei išvengti kitų galiojančių apribojimų dėl statybų vandens telkinių 
pakrantėse, susijusių su pastatų aukštingumu, išvaizda ar atstumu nuo vandens 
telkinio kranto. Pažymi, jog apeidami paminėtas teisės normas, asmenys 
vandens telkiniuose ėmė talpinti bet kokio dydžio, konstrukcijos ar išvaizdos 
plaukiojančias priemones, dėl kurių mobilumo darėsi neįmanoma valdyti ne 
tik nuotekų, kuro, buitinių atliekų taršos, bet ir užkirsti kelią ypatingai didelę 
grėsmę kraštovaizdžiui keliančiai vizualinei taršai.

3. Aplinkosaugos sąlygų 211 punktu buvo siekiama apsaugoti 
kraštovaizdį nuo darinių (statinių, įrenginių), keliančių vizualinę taršą. 
Kraštovaizdis yra svarbi žmonių gyvenamosios vietos sudedamoji dalis, 
gamtos ir paveldo įvairovės raiška, jų savasties pagrindas. Vizualioji (regimoji) 
tarša – kraštovaizdžio estetinę vertę mažinančių statinių (neišvaizdžių, 
nederančių kraštovaizdyje architektūriniu stiliumi) ar želdynų, užstojančių 
gamtos ir kultūros paveldo objektus, vaizdingas panoramas atsiradimas 
vertingose ir vaizdingose teritorijose. Nurodo, jog atitinkami statiniai ar 
įrenginiai, neturintys organinio ryšio su gamtine aplinka, vizualiai teršia 
šalies kraštovaizdį, mažina rekreacinį potencialą, patrauklumą. Kraštovaizdžio 
vizualinė kokybė suprantama kaip vertybė, kaip valstybinis išteklius, kuriam 
reikia specialių apsaugos ir tvarkymo priemonių. Atkreipia dėmesį, kad Lietuva 
yra ratifikavusi Europos kraštovaizdžio konvenciją, pagal kurios nuostatas 
kraštovaizdžio politikos kryptys, be kita ko, apima kraštovaizdžio apsaugą, o 
vadovaujantis Konstitucijos 54 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo praktika, aplinkos apsauga bei gamtos išteklių racionalaus naudojimo ir 
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gausinimo užtikrinimas yra viešasis interesas. 
Todėl, atsakovo nuomone, Aplinkosaugos sąlygų 211 punkte įtvirtintas 

ribojimas neprieštarauja proporcingumo principui, o numatytos priemonės, 
kuriomis siekiama apsaugoti kraštovaizdį nuo vizualinės taršos, kaip tik 
atitinka teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus, įtvirtintus Konstitucijoje. 
Galimi naudojamų laivų dydžiai nustatyti įvertinus didesnių nei nustatyta 
laivų keliamą vizualinę taršą ir daromą neigiamą poveikį kraštovaizdžiui, o 
nustačius tam tikrus laivų dydžius, nėra apribojama fizinių ir juridinių asmenų 
teisė turėti ar įsigyti laivus daugiau nei reikalinga aplinkosauginiams tikslams 
pasiekti, todėl proporcingumo principas nėra pažeidžiamas.

4. Aplinkosaugos sąlygų 211 punkte nustatytas ribojimas nėra absoliutus, 
ši nuostata įtvirtina ir išimtis, kada šis ribojimas netaikomas. Atkreipia dėmesį, 
jog minėtoje nuostatoje įtvirtinta išimtis burinėms jachtoms būtent todėl, kad 
aplinkosauginiu požiūriu jos nedaro neigiamo poveikio kraštovaizdžiui – šiuo 
požiūriu jų naudojimas netgi skatintinas. Burines jachtas apskritai galima 
laikyti saugiomis aplinkos taršos požiūriu – jų eiga nėra triukšminga (tai 
svarbu, siekiant netrikdyti laukinių paukščių, žuvų ir vandenyje gyvenančių 
žinduolių), greitis ir grimzlė nedidelė (svarbu, siekiant išvengti bangų keliamos 
krantų erozijos ir ant vandens perinčių paukščių lizdų užliejimo, neršiančių 
žuvų trikdymo), jas lengva išgabenti į kitą vietą.

5. Kraštovaizdžio savasties išsaugojimas, jo tvarkymas ir formavimas, 
tenkinant ekonominius, socialinius, kultūrinius, ekologinius ir estetinius 
visuomenės poreikius, yra vienas svarbiausių valstybės tikslų, nurodytų 
Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160. Lietuvos 
Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526, 1 punkte 
įtvirtinta, kad kraštovaizdis yra svarbus teritorinis šalies išteklius, apimantis 
miestų ir kaimų vietoves, miškus, vandenis ir laukus, sudarantis sąlygas žmonių 
gyvenimui ir veiklai. Jis yra tautinio identiteto pamatas ir gyvenimo kokybės 
dalis. Pažymi, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 1998 m. rugsėjo 22 d. 
nutarimu Nr. 1138 patvirtindama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 
nuostatus, kaip vieną iš ministerijos uždavinių nurodė rūpintis sveika ir švaria 
aplinka, išsaugoti Lietuvos Respublikai būdingą kraštovaizdį, ekosistemas, 
gamtos vertybes, biologinę įvairovę, genofondą, klimatą.
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Teisėjų kolegija

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

Nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje keliamas klausimas dėl 
Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. 
įsakymu Nr. D1-187 (2007 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-269 
redakcija), 211 punkto atitikties Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 
(2003 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. IX-1941 redakcija) 13 straipsnio 1 daliai, 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, konstituciniams 
teisinės valstybės ir proporcingumo principams.

Aplinkosaugos sąlygų 211 punkte (2007 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-
269 redakcija) buvo įtvirtinta:

„Vandens telkiniuose draudžiama laikyti ir naudoti laivus (išskyrus 
burines jachtas), kurių horizontalios projekcijos plotas didesnis kaip 15 m2 
arba aukštis virš vandens paviršiaus daugiau kaip 2 m (neskaitant stiebų ir 
antenų). Šis apribojimas netaikomas Baltijos jūroje, Kuršių mariose, vidaus 
vandenų keliams priskirtuose vandens telkinių ruožuose (dalyse), taip pat 
kituose vandens telkiniuose teisės aktų nustatyta tvarka vykdant vandens 
telkinių valymo, gilinimo, statybos, tyrinėjimo, sportinių ir kultūrinių renginių 
organizavimo, avarijų likvidavimo darbus, verslinę ar specialiąją žvejybą, 
archeologinius ar kitus mokslinius tyrimus.“

Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-196 Aplinkosaugos sąlygos plaukioti 
vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis buvo išdėstytos nauja redakcija 
ir šios redakcijos Aplinkosaugos sąlygose 211 punkto nebėra, o panašaus turinio 
nuostata įtvirtinta šios redakcijos Aplinkosaugos sąlygų 16 punkte. Pagal jį 
vandens telkiniuose draudžiama laikyti laivus (išskyrus burines jachtas), kurių 
horizontalios projekcijos plotas didesnis kaip 15 kv. metrų arba aukštis virš 
vandens paviršiaus daugiau kaip 2 metrai (neskaitant stiebų ir antenų); šis 
apribojimas netaikomas Baltijos jūroje, Kuršių mariose. Tačiau atsižvelgiant 
į tai, kad nagrinėjama norminė administracinė byla yra inicijuota teismo, 
kuriam kilo abejonės dėl individualioje administracinėje byloje taikytino 
norminio administracinio akto nuostatos teisėtumo, konstatuotina, jog 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas privalo išnagrinėti individualioje 
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byloje aktualios – t. y. 2007 m. gegužės 17 d. aplinkos ministro įsakymo 
Nr. D1-269 – redakcijos Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose 
plaukiojimo priemonėmis 211 punkto teisėtumą, neatsižvelgiant į tai, jog 
ginčijamas teisės aktas yra pakeistas (Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2006 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I1-
1/2006, 2007 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I6-2/2007, 
2009 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-1/2009).

Kaip matyti iš šio norminio administracinio akto dalies teisėtumo 
patikros bylą inicijavusio Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2009 m. gruodžio 18 d. nutarties motyvų, teismui abejonės dėl Aplinkosaugos 
sąlygų 211 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 
1 daliai bei Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 daliai kilusios pirmiausia tuo 
aspektu, ar ginčijamu teisiniu reguliavimu nėra peržengiamos Vandens įstatymo 
13 straipsnio 1 dalyje atsakovui nustatyto pavedimo ribos. Be to, keliamos 
abejonės ir dėl to, ar ginčijamoje Aplinkosaugos sąlygų nuostatoje įtvirtintas 
teisinis reguliavimas neprieštarauja proporcingumo principui. Atsižvelgdama 
į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija ginčijamos Aplinkosaugos sąlygų 211 
punkto nuostatos teisėtumą vertins būtent šiais esminiais aspektais. 

V.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą 
yra konstatavęs, kad konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja 
įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: 
teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų 
(2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2009 m. kovo 2 d. nutarimai). 
Iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų 
kyla reikalavimas įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti 
iš Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos. Šis reikalavimas inter 
alia reiškia, kad draudžiama žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos 
visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios 
teisės aktais, taip pat kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama 
nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju 
aukštesnės galios teisės aktuose (Konstitucinio Teismo 2004 m. rugsėjo 15 d., 
2005 m. sausio 19 d., 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimai ir kt.). 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 
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įtvirtinta įstatymų viršenybė poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu (Konstitucinio 
Teismo 2002 m. rugpjūčio 21 d. nutarimas). Taip pat Konstitucinis Teismas 
yra pažymėjęs, jog su žmogaus teisių ir laisvių turinio apibrėžimu ar jų 
įgyvendinimo garantijų įtvirtinimu susijusį teisinį reguliavimą galima nustatyti 
tik įstatymu, tačiau tada, kai Konstitucija nereikalauja, kad tam tikri su žmogaus 
teisėmis, jų įgyvendinimu susiję santykiai būtų reguliuojami įstatymais, 
juos galima reguliuoti poįstatyminiais teisės aktais (inter alia žmogaus teisių 
įgyvendinimo procesinius (procedūrinius) santykius ir pan.). Antai kai kada 
poreikį įstatymų nustatytą teisinį reguliavimą detalizuoti ir sukonkretinti 
poįstatyminiuose teisės aktuose gali lemti būtinumas teisėkūroje remtis 
specialiomis žiniomis ar specialia (profesine) kompetencija (Konstitucinio 
Teismo 2005 m. vasario 7 d., 2007 m. gegužės 5 d. nutarimai). 

Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo 
praktikoje taip pat ne kartą akcentavo būtinybę viešojo administravimo 
subjektams laikytis įstatymų viršenybės principo, nurodydamas, kad viešojo 
administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla 
vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o bet kokie viešojo 
administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą 
kompetenciją, pripažįstami neteisėtais (Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2006 m. liepos 25 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-2/2006, 
2006 m. liepos 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-4/2006, 
2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-4/2008).

VI.

Kaip matyti iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų 
plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir vandens telkinių, 
kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas 
ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintos ginčijamos 
Aplinkosaugos sąlygos, preambulės, šis norminis administracinis aktas buvo 
priimtas vadovaujantis, be kita ko, Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 
dalimis. 

Vandens įstatymo 13 straipsnio (2003 m. gruodžio 22 d. įstatymo 
Nr. IX-1941 redakcija) 1 dalis nustatė, jog fiziniai ir juridiniai asmenys, 
vandens telkiniuose naudojantys plaukiojimo priemones, privalo užtikrinti, 
kad šios priemonės neleistinai neterštų vandens, neardytų krantų, negadintų 
hidrotechnikos statinių bei komunikacijų, nekeltų pavojaus žmonėms ir 
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aplinkai; aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo 
priemonėmis nustato aplinkos ministras, o pagal šio straipsnio 2 dalį vandens 
telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis 
draudžiamas ar ribojamas, sąrašą nustato aplinkos ministras. Taigi nagrinėjamo 
teisinio reguliavimo kontekste akivaizdu, jog aktualus yra Vandens įstatymo 
13 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas pavedimas aplinkos ministrui nustatyti 
aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis 
– šio pavedimo turinys bei apimtis. Siekiant tai išsiaiškinti, būtina įvertinti 
Vandens įstatymu reguliuojamus santykius ir jame įtvirtintu reguliavimu 
siekiamus tikslus.

Vandens įstatymo 1 straipsnio 1 dalis nustato, jog šis įstatymas 
reglamentuoja santykius, atsirandančius naudojant, valdant ir saugant 
gamtinėje aplinkoje esantį vandenį. Vanduo – aplinkos dalis, apimanti 
Lietuvos Respublikos paviršiniuose ir požeminiuose vandens telkiniuose 
esantį vandenį (Įstatymo 3 str. 40 d.). Pagal šio Įstatymo 3 straipsnio 18 
dalį (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2194 redakcija), paviršinis 
vandens telkinys – identifikuota reikšminga vandens aplinkos dalis, esanti 
žemės paviršiuje, tai yra: upė ar jos dalis, kanalas, ežeras, tvenkinys, kūdra, 
rekultivuotas į vandens telkinį karjeras; prie paviršinių vandens telkinių taip 
pat priskiriami tarpinių ir pakrantės vandenų plotai. Pažymėtina, jog paviršinių 
vandens telkinių savininkais gali būti ne tik valstybė, bet ir privatūs asmenys 
(Įstatymo 4 str.).

Vandens įstatymas yra taikomas visiems fiziniams ir juridiniams 
asmenims, kurie valdo, naudoja ar saugo Lietuvos Respublikoje esančius 
vandens telkinius ir juose esantį vandenį nepaisant jų (telkinių) paskirties 
bei nuosavybės formų (Įstatymo 2 str.). Šioje nuostatoje vartojamos sąvokos 
„vandens naudojimas“ apibrėžimas yra pateikiamas Vandens įstatymo 
3 straipsnio 34 dalyje – tai bet kokia veikla, daranti poveikį vandens telkinio 
ir jame esančio vandens būklei, pavyzdžiui, vandens telkinio naudojimas 
vandeniui išgauti, nuotekoms išleisti, rekreacijai, laivybai, žuvininkystei, žvejybai 
bei kitiems tikslams; vandens naudojimu taip pat laikoma hidrotechnikos 
statinių statyba ir naudojimas. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog šio 
įstatymo taikymo sritis aprėpia visas veiklas (įskaitant ūkines (ekonomines) 
veiklas, laivybą), darančias ar galinčias daryti poveikį vandens telkiniui ir (ar) 
jame esančio vandens būklei, dėl ko akivaizdu, jog šiuo įstatymu paviršinių 
vandens telkinių savininkams ir naudotojams nustatyti ribojimai, susiję su 
vandens telkinio ir jame esančio vandens naudojimu, valdymu ir saugojimu, 
gali būti pagrįstai vertinami kaip nuosavybės teisės įgyvendinimo ribojimai.
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Kaip minėta, Aplinkosaugos sąlygų 211 punkto nuostata ginčijama 
inter alia atitikties Konstitucijos 23 straipsnio 1 dalies ir Vandens įstatymo 13 
straipsnio 1 dalies atžvilgiu. 

Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą yra konstatavęs, kad 
Konstitucijos 23 straipsnyje (inter alia jo 1 ir 2 dalyse) yra įtvirtinti nuosavybės 
neliečiamumas ir apsauga. Pagal Konstituciją savininkas turi teisę su jam 
priklausančiu turtu atlikti bet kokius veiksmus, išskyrus uždraustus įstatymu, 
naudoti savo turtą ir lemti jo likimą bet kuriuo būdu, kuriuo nepažeidžiamos 
kitų asmenų teisės ir laisvės. <...> Pagal Konstituciją nuosavybės teisė nėra 
absoliuti, ji gali būti įstatymu ribojama dėl nuosavybės objekto pobūdžio, dėl 
padarytų teisei priešingų veikų ir (arba) dėl visuomenei būtino ir konstituciškai 
pagrįsto poreikio. Ribojant nuosavybės teises, visais atvejais turi būti laikomasi 
šių sąlygų: ji gali būti ribojama tik remiantis įstatymu; ribojimai turi būti būtini 
demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves, 
Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, visuomenei būtinus konstituciškai svarbius 
tikslus; turi būti paisoma proporcingumo principo (Konstitucinio Teismo 
2006 m. kovo 14 d. nutarimas). 

Taip pat Konstitucinis Teismas, pažymėjęs, jog iš Konstitucijos kylančias 
nuostatas, kad nuosavybė įpareigoja ir kad nuosavybės teisė nėra absoliuti, 
aiškinant kartu su Konstitucijos 54 straipsniu, konstatavo, jog visi žemės 
sklypų, miškų, vandens telkinių savininkai, valdytojai, naudotojai privalo 
paisyti konstitucinio natūralios gamtinės aplinkos apsaugos imperatyvo, 
saugoti gamtinę aplinką, nepabloginti jos būklės, nedaryti žalos gamtinei 
aplinkai (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas). Valstybė, 
turėdama konstitucinę priedermę veikti taip, kad būtų garantuota natūralios 
gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač 
vertingų vietovių apsauga, gamtos išteklių racionalus naudojimas, atkūrimas 
bei jų gausinimas, gali įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuriuo būtų 
ribojamas atskirų gamtinės aplinkos objektų (gamtos išteklių) naudojimas, 
o tam tikri teisinių santykių subjektai būtų įpareigoti atitinkamai veikti arba 
susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d., 
2006 m. kovo 14 d. nutarimai).

Teisėjų kolegija pažymi, jog būtent šį konstitucinį imperatyvą, be kita ko, 
atspindi konkretūs ribojimai, išreikšti kaip vandens telkiniuose plaukiojimo 
priemones, taip pat – ir laivus (Vandens įstatymo (2003 m. kovo 25 d. įstatymo 
Nr. IX-1388 redakcija) 3 str. 21 d.), naudojančių fizinių ir juridinių asmenų 
pareigos, išvardintos Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalies pirmajame 
sakinyje. Kaip minėta, šia nuostata asmenys įpareigojami užtikrinti, kad 
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plaukiojimo priemonės neleistinai neterštų vandens, neardytų krantų, 
negadintų hidrotechnikos statinių bei komunikacijų, nekeltų pavojaus 
žmonėms ir aplinkai. Vandens naudotojų pareiga naudoti vandenį mažiausią 
poveikį vandens telkiniui darančiomis priemonėmis ir būdais yra įtvirtinta ir 
Vandens įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 punkte.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog aptariamo pavedimo 
apimtis iš esmės yra apibrėžta būtent Vandens įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 
1 punkte ir 13 straipsnio 1 dalies pirmajame sakinyje, t. y. įstatymų leidėjas 
Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi įpareigojo aplinkos ministrą nustatyti 
tokias aplinkosaugos sąlygas, kuriomis būtų siekiama užtikrinti, kad vandens 
telkiniuose būtų naudojamos mažiausią poveikį vandens telkiniui ir jame 
esančiam vandeniui darančios plaukiojimo priemonės, kad naudojant šias 
priemones neleistinai nebūtų teršiamas vanduo, ardomi krantai, gadinami 
hidrotechnikos statiniai bei komunikacijos, nebūtų keliamas pavojus žmonėms 
ir aplinkai. 

VII.

Savo poziciją, jog nagrinėjamu Aplinkosaugos sąlygų 211 punktu 
nebuvo viršyti Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje numatyti įgaliojimai 
nustatyti aplinkosaugos sąlygas, atsakovas iš esmės grindžia argumentu, kad 
poįstatyminiame teisės akte nustatytu ribojimu buvo siekiama apsaugoti 
kraštovaizdį nuo vizualinės taršos, t. y. buvo siekiama, kad vandens telkiniuose 
naudojamos plaukiojimo priemonės nekeltų pavojaus aplinkai. Šiuo aspektu 
teisėjų kolegija pastebi, jog ginčijamoje Aplinkosaugos sąlygų nuostatoje 
įtvirtinus ribojimą, kuris netaikomas burinėms jachtoms, siejamas tik su laivo 
horizontalios projekcijos plotu ir (ar) aukščiu ir taikomas tiek savaeigiams, tiek 
nesavaeigiams laivams, akivaizdžiai neleidžia jo vertinti kaip nustatyto, siekiant 
kitų Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų – kad plaukiojimo 
priemonės neleistinai neterštų vandens, neardytų krantų, negadintų 
hidrotechnikos statinių bei komunikacijų, nekeltų pavojaus žmonėms. Tačiau 
atsižvelgiant į tai, jog, kaip minėta, Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje 
numatytas pavedimas apima ir aplinkosaugos sąlygų, kuriomis būtų užtikrintas 
plaukiojimo priemonių naudojimas vidaus vandenyse nekeliant pavojaus 
aplinkai, nustatymą, ir būtent šiuo pavedimo aspektu atsakovas grindžia 
ginčijamos nuostatos teisėtumą, būtina įvertinti sąvokos „aplinka“ turinį. 

Teisėjų kolegija pažymi, jog Vandens įstatyme nėra pateikta šio įstatymo 
13 straipsnio 1 dalyje vartojamos sąvokos „aplinka“ reikšmė, todėl nagrinėjamu 
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atveju būtina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme 
(toliau – ir Aplinkos apsaugos įstatymas) pateiktu šios sąvokos apibrėžimu. 
Tokia būtinybė, be kita ko, sąlygota aplinkybės, jog būtent pastarojo 
įstatymo pagrindu priimami kiti gamtos išteklių, taip pat – ir vandens 
(Aplinkos apsaugos įstatymo 1 str. 3 p.), naudojimą bei aplinkos apsaugą 
reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai (Aplinkos apsaugos įstatymo 2 
str. 2 d.).

Pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 1 straipsnio 1 punktą, aplinka – 
gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir 
gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių 
medžiagų, antropogeninių komponentų) visuma bei juos vienijančios 
natūraliosios ir antropogeninės sistemos. Nagrinėjamo teisinio reguliavimo 
aspektu reikšminga ir Aplinkos apsaugos įstatymo 1 straipsnio 21 punkte 
įtvirtinta žalos aplinkai sąvoka – tai tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradęs neigiamas 
aplinkos ar jos elementų (įskaitant ir saugomas teritorijas, kraštovaizdį, 
biologinę įvairovę) pokytis arba jų funkcijų, turimų savybių, naudingų aplinkai 
ar žmonėms (visuomenei), pablogėjimas.

Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog Lietuvos Respublika yra ratifikavusi 
Europos kraštovaizdžio konvenciją (2002 m. spalio 3 d. įstatymas Nr. IX-
1115 „Dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos ratifikavimo“), kurios tikslas 
yra skatinti kraštovaizdžių apsaugą, tvarkymą bei planavimą ir organizuoti 
Europos bendradarbiavimą kraštovaizdžio klausimais (Europos kraštovaizdžio 
konvencijos 3 str.). Šioje Konvencijoje vartojamos sąvokos „kraštovaizdis“ 
apibrėžimas yra pateikiamas jos 1 straipsnio a punkte – tai žmonių suvokiama 
vietovė, kurios pobūdį nulėmė gamtos ir (arba) žmonijos faktorių veikimas 
ir sąveika. Pati Konvencija yra taikoma visai valstybės teritorijai ir apima 
natūralios gamtos, kaimo, miesto ir miesto apylinkių vietoves. Ji aprėpia žemę, 
vidaus vandenis ir jūrų vietoves (Europos kraštovaizdžio konvencijos 2 str.).

Nacionalinėje teisėje kraštovaizdžio sąvokos apibrėžimas yra pateikiamas 
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (2001 m. gruodžio 4 d. 
įstatymo Nr. IX 628 redakcija; toliau – ir Saugomų teritorijų įstatymas) 2 
straipsnio 21 dalyje, pagal kurią kraštovaizdis – tai žemės paviršiaus gamtinių 
(paviršinių uolienų, pažemio oro, paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, 
gyvųjų organizmų) ir (ar) antropogeninių komponentų (archeologinių 
liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų bei informacinio 
lauko), susijusių medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais ryšiais, 
teritorinis junginys. Kraštovaizdis yra svarbus teritorinis šalies išteklius, 
apimantis miestų ir kaimų vietoves, miškus, vandenis ir laukus, sudarantis 



72

I. Administracinių teismų praktika

sąlygas žmonių gyvenimui ir veiklai, jis yra tautinio identiteto pamatas ir 
gyvenimo kokybės dalis; kraštovaizdžio savasties išsaugojimas, jo tvarkymas 
ir formavimas tenkinant ekonominius, socialinius, kultūrinius, ekologinius 
ir estetinius visuomenės poreikius yra vienas svarbiausių valstybės tikslų, 
nurodytų Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160, ir kituose 
strateginiuose dokumentuose (Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. 
nutarimu Nr. 1526, 1 p.).

Vertinant nurodytas teisės aktų nuostatas, akivaizdu, jog vidaus vandens 
telkiniai yra neatsiejama kraštovaizdžio dalis, todėl neginčytina, jog tam tikrų 
plaukiojimo priemonių naudojimas ir (ar) laikymas gali turėti neigiamos įtakos 
šiam aplinkos elementui. Kadangi neigiamas poveikis kraštovaizdžiui yra 
laikytinas žala aplinkai (Aplinkos apsaugos įstatymo 1 str. 21 p.), nagrinėjamu 
atveju sutiktina su atsakovo argumentais, jog Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 
dalyje įtvirtintas pavedimas apima plaukiojimo priemonių naudojimo vidaus 
vandenyse aplinkosaugos sąlygų nustatymą, siekiant inter alia apsaugoti 
kraštovaizdį. 

VIII.

Konstitucinis Teismas, kaip minėta, yra konstatavęs, kad valstybė, 
turėdama konstitucinę priedermę veikti taip, kad būtų garantuota natūralios 
gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač 
vertingų vietovių apsauga, gamtos išteklių racionalus naudojimas, atkūrimas 
bei jų gausinimas, gali įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuriuo būtų 
ribojamas atskirų gamtinės aplinkos objektų (gamtos išteklių) naudojimas, 
o tam tikri teisinių santykių subjektai būtų įpareigoti atitinkamai veikti arba 
susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d., 
2006 m. kovo 14 d. nutarimai). Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje 
įtvirtintu teisiniu reguliavimu nustatomi tam tikri asmenų nuosavybės teisės 
ribojimai bei šiais ribojimais siekiami tikslai. Taigi vertinant šioje nuostatoje 
įtvirtintą pavedimą aplinkos ministrui nustatyti aplinkosaugos sąlygas, t. y. 
konkretizuoti įstatymo nuostatą, darytina išvada, jog aplinkos ministras, 
poįstatyminiame teisės akte realizuodamas šiuos savo įgaliojimus, negali 
neleistinai išplėsti asmens teisių apribojimų tiek, kiek nebūtina siekiant 
įstatyme įtvirtintų tikslų, t. y. turi paisyti proporcingumo principo.

Šiuo aspektu teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog nuosavybės teisę gina ir 
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tarptautinės teisės aktai. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos (toliau – ir Konvencija) Pirmojo protokolo 1 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, kad kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę disponuoti savo 
nuosavybe, kad iš nieko negali būti atimta jo nuosavybė, nebent visuomenės 
interesais ir tik remiantis įstatymu arba tarptautinės teisės bendraisiais 
principais; šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 1 dalies nuostatos jokiu būdu 
neturi riboti valstybės teisės leisti ir tokius įstatymus, kokių jai reikia, kad 
galėtų kontroliuoti, ar nuosavybė naudojama visuomenės interesais, arba kad 
garantuotų mokesčių, kitų rinkliavų ir baudų mokėjimą. Pažymėtina ir tai, kad 
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje, sprendžiant ginčus inter alia dėl 
Konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnio, plačiai taikomas proporcingumo 
principas (pavyzdžiui, 1989 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Mellacher ir 
kiti prieš Austriją, 2004 m. birželio 22 d. sprendimas byloje Broniowski prieš 
Lenkiją, 2010 m. kovo 29 d., sprendimas byloje Brosset-Triboulet ir kiti prieš 
Prancūziją). Europos Žmogaus Teisių Teismas, aiškindamas Konvencijos 
Pirmojo protokolo 1 straipsnio 2 dalį, nuosekliai pažymi, jog jis suteikia 
valstybei teisę įgyvendinti tokius teisės aktus, kuriuos mano esant būtinus 
kontroliuoti nuosavybės naudojimą visuomenės interesais; įstatymų leidėjas 
turi turėti plačias galimybes įvertinti tiek visuomenės intereso, pateisinančio 
priemones, egzistavimą, tiek ir pasirinkti konkrečias taisykles, siekiant 
įgyvendinti tokias priemones, todėl Teismas atsižvelgia į įstatymų leidėjo 
sprendimą apibrėžiant visuomenės interesus, nebent toks sprendimas būtų 
akivaizdžiai nepagrįstas (žr. 1986 m. vasario 12 d. sprendimo byloje James ir 
kiti prieš Jungtinę Karalystę, 46 p.). Taip pat Teismas yra pažymėjęs, kad turi 
būti nustatytas ne tik teisėtas tikslas – ribojimas visuomenės interesais, tačiau 
turi būti išlaikytas proporcingumas tarp pasirinktų priemonių bei tikslų, 
kurių siekiama; valstybės įsikišimas turi užtikrinti pusiausvyrą tarp bendro 
visuomenės intereso ir reikalavimo apsaugoti asmens pagrindines teises; būtina 
pusiausvyra nebus pasiekta, jei susijęs asmuo bus priverstas patirti pernelyg 
didelę naštą (1982 m. rugsėjo 23 d. sprendimo byloje Sporrong ir Lonnroth prieš 
Švediją, 69, 73 p.). 

Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog proporcingumo principas itin 
plačiai išvystytas Europos Sąjungos teisminių institucijų praktikoje – 
remiantis šiuo principu vertinamas tiek Europos Sąjungos institucijų aktų, 
tiek ir valstybių narių veiksmų – nacionalinės teisės aktų teisėtumas. Antai 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (iki 2009 m. gruodžio 1 d. Europos 
Bendrijų Teisingumo Teismas) yra pažymėjęs, kad pagal nusistovėjusią teismo 
praktiką proporcingumo principu, kuris yra vienas iš bendrųjų Bendrijos 
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teisės principų, reikalaujama, kad Sąjungos aktu įgyvendintos priemonės būtų 
tinkamos siekiamam tikslui įvykdyti ir neviršytų to, kas būtina jam pasiekti 
(2010 m. birželio 8 d. sprendimo Vodafone ir kt., C-58/08, 51 punktas ir 
nurodyta teismų praktika).

IX.

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog proporcingumo principas, 
kaip vienas iš konstitucinio teisinės valstybės principo elementų, reiškia, kad 
įstatyme numatytos priemonės turi atitikti teisėtus ir visuomenei svarbius 
tikslus, kad šios priemonės turi būti būtinos minėtiems tikslams pasiekti ir kad 
šios priemonės neturi varžyti asmens teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau negu 
reikia šiems tikslams pasiekti (Konstitucinio Teismo 2009 m. gruodžio 11 d., 
2010 m. balandžio 20 d. nutarimai). 

Teisėjų kolegija pažymi, jog tokie plaukiojimo priemonių požymiai, kaip 
jų aukštis, horizontalios projekcijos plotas ir pan., gali būti vertinami kaip 
galintys turėti įtakos atitinkamam kraštovaizdžiui. Tačiau nors kraštovaizdis 
vaidina svarbų, visuomenei rūpimą vaidmenį kultūros, ekologijos, aplinkos bei 
socialinėje srityse, yra ekonominei veiklai palankus išteklius bei svarbi žmonių 
gyvenimo kokybės dalis (Europos kraštovaizdžio konvencijos preambulės 3–5, 
7 ir 8 dalys), neginčytina, jog kiekvieno jų visuomeninė (ekologinė, socialinė, 
kultūrinė, ekonominė ir kt.) vertė yra skirtinga. Kraštovaizdžio apsauga 
Europos kraštovaizdžio konvencijos 1 straipsnio d punkte yra apibrėžiama 
kaip veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti ir palaikyti kraštovaizdžiui svarbias 
arba būdingas ypatybes, pateisinami jo paveldo verte, atsiradusia dėl natūraliai 
susiformavusio gamtovaizdžio ir (arba) žmonių veiklos. Taigi darytina 
išvada, jog būtent konkretaus kraštovaizdžio vertė ir nulemia atitinkamos 
apsaugos lygį, griežtumą ir pan. Tai aiškiai matyti ir iš nacionalinės teisės 
nuostatų, pavyzdžiui, vienas iš būdų apsaugoti ypač vertingą kraštovaizdį 
yra saugomų teritorijų steigimas (Saugomų teritorijų įstatymo 3 str.), jose 
teisės aktais nustatant specialų apsaugos bei naudojimo režimą (tvarką) 
(Saugomų teritorijų įstatymo 2 str. 2 d.). Tačiau, kaip matyti iš Saugomų 
teritorijų įstatymo nuostatų, atitinkamos teritorijos ir (ar) joje esančių objektų 
pripažinimu saugoma teritorija nebūtinai yra siekiama apsaugoti kraštovaizdį, 
o tai, jog nacionalinėje kraštovaizdžio apsaugos politikoje kraštovaizdžiai yra 
diferencijuojami, nustatant skirtingus kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, 
naudojimo ir planavimo tikslus, metodus, priemones, matyti ir iš minėto 
Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo.
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Pastebėtina ir tai, kad kaip yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas, teisės 
aktais reglamentuojant santykius, susijusius su žemės, miškų, parkų, vandens 
telkinių, taip pat ir esančių ypač vertingose vietovėse, nuosavybe ir naudojimu, 
būtina atsižvelgti į tai, kad minėti objektai yra labai įvairūs. Tai suponuoja 
minėtų santykių diferencijuotą teisinį reguliavimą, kurio pagrindai kyla iš pačios 
Konstitucijos. Diferencijuotai reguliuodamas santykius, susijusius su žemės, 
miškų, parkų, vandens telkinių, taip pat ir esančių ypač vertingose vietovėse, 
nuosavybe ir naudojimu, įstatymų leidėjas gali žemę, kitus natūralios gamtinės 
aplinkos objektus priskirti tam tikroms rūšims (kategorijoms), nustatyti tokių 
objektų teisinį režimą, inter alia nuosavybės, naudojimo, ūkinės ir kitos veiklos 
sąlygas, apribojimus, draudimus. Minėti apribojimai, draudimai turi būti 
konstituciškai pagrįsti (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas).

Vertinant ginčijamoje poįstatyminio teisės akto normoje numatytą 
vandens telkiniuose naudojamų ir (ar) laikomų laivų horizontalios projekcijos 
ploto ir (ar) aukščio ribojimą, teisėjų kolegija pažymi, jog šis apribojimas 
taikomas vandens telkiniuose, išskyrus Baltijos jūrą, Kuršių marias bei vidaus 
vandens kelius, nepriklausomai nuo šių vandens telkinių ploto, morfometrinių 
savybių (plotis, gylis, krantų pastovumas), rūšies (ežeras, tvenkinys, upė ir pan.), 
priskirtinumo vertingoms teritorijoms, nuosavybės ar kitų objektyvių aplinkybių, 
tai yra neatsižvelgiant į vandens telkinio ir (ar) teritorijos, kurioje yra atitinkamas 
telkinys, teisinį režimą, nustatytą įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, 
teritorijų planavimo dokumentais. Taigi konstatuotina, jog nustatant ginčijamą 
šioje norminėje administracinėje byloje ribojimą, vandens telkiniai, kuriuose 
toks ribojimas taikomas, nėra vertinami (diferencijuojami) jų reikšmės bei įtakos 
saugant kraštovaizdį nuo vizualinės taršos aspektu. Be to, aptariamas ribojimas 
taikomas visiems laivams (išskyrus burines jachtas), nepriklausomai nuo jų 
paskirties (žvejybos, pramoginis, sportinis ar kt.), išvaizdos ar kitų objektyvių 
aplinkybių, galinčių turėti poveikio aplinkai (kraštovaizdžiui). Atsižvelgiant į 
nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegijos vertinimu, galimos situacijos, kai laivai, 
nors formaliai neatitinkantys nurodytų kriterijų (horizontalios projekcijos 
ploto ir (ar) aukščio), tačiau naudojami ir (ar) laikomi tam tikruose vandens 
telkiniuose, kurie, pavyzdžiui, yra žymiai paveikti žmogaus veiklos, todėl neturi 
itin didelės reikšmės kraštovaizdžio apsaugos aspektu ir pan., gali nedaryti jokios 
žymios žalos aplinkai (kraštovaizdžiui); taip pat galimos situacijos, kai vandens 
telkiniuose naudojami ir (ar) laikomi laivai, nors formaliai atitinkantys paminėtus 
kriterijus, tačiau dėl kitų savybių, pavyzdžiui, išvaizdos, konstrukcijos ir pan., 
gali daryti žymesnę žalą kraštovaizdžiui. Taigi šiame kontekste akivaizdu, jog 
nors tokie plaukiojimo priemonių požymiai, kaip kad horizontalios projekcijos 
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plotas ir aukštis, neabejotinai gali būti vertinami kaip objektyviai turintys įtakos 
atitinkamam kraštovaizdžiui, vien tik šių laivų kriterijų, neatsižvelgiant į kitus 
plaukiojimo priemonių požymius ir charakteristikas, taip pat nediferencijuojant 
vandens telkinių, kuriuose tokios priemonės naudojamos, įtakos kraštovaizdžiui 
aspektu, ribojimas siekiamo tikslo – apsaugoti kraštovaizdį nuo vizualinės taršos 
– atžvilgiu negali būti laikomas tinkamu šiam tikslui pasiekti. Teisėjų kolegija 
taip pat pažymi, jog atsakovas, teikdamas savo argumentus dėl ginčijamos 
šioje norminėje administracinėje byloje nuostatos, nenurodė jokių teisiškai 
reikšmingų aplinkybių bei argumentų, kurie pagrįstų būtinumą nustatyti būtent 
tokias griežtas poveikio priemones, t. y. atsakovas neįrodė, kad nurodyto tikslo 
– apsaugoti kraštovaizdį nuo vizualinės taršos – negalima pasiekti kitokiomis, 
mažiau asmenų teises varžančiomis priemonėmis. 

Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad, kaip nurodė atsakovas, 
ginčijamas teisinis reguliavimas turi būti vertinamas atsižvelgiant ir į 
Aplinkosaugos sąlygų 21 punktą, pagal kurį, taip pat siekiant apsaugoti 
kraštovaizdį nuo vizualinės taršos, draudžiama atitinkamuose vandens 
telkiniuose laikyti plūduriuojančias priemones (vasarnamius, restoranus, 
valgyklas, pirtis, viešbučius ir pan.), išskyrus plūduriuojančius lieptus, tiltus ir 
prieplaukas; kadangi šis draudimas buvo apeinamas plūduriuojančias priemones 
rekonstruojant taip, kad jos formaliai atitiktų pramoginio laivo kriterijus, šioje 
norminėje byloje ginčijama nuostata buvo siekiama inter alia apsaugoti aplinką 
nuo tokių darinių. Teisėjų kolegija pažymi, jog vertinant ginčijamą Aplinkosaugos 
sąlygų 211 punkto nuostatą būtent šiuo aspektu, akivaizdu, jog pasirinktas teisinis 
reguliavimas pernelyg riboja asmenų teises. Nors deklaruojamas tikslas apsaugoti 
kraštovaizdį nuo vizualinę taršą keliančių plaukiojimo priemonių, formaliai 
rekonstruojamų į pramoginius laivus (pastebėtina, jog tai, kaip atsakovas 
pažymėjo, daroma dėl labai plataus pramoginio laivo sąvokos, įtvirtintos 
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 15 straipsnio 4 dalyje, 
interpretavimo), t. y. nuo bet kokio dydžio, konstrukcijos, išvaizdos darinių 
(statinių, įrenginių), objektyviai galinčių kelti vizualinę taršą, tačiau pasirinkta 
ribojančio pobūdžio priemonė – draudimas laikyti ir (ar) naudoti tam tikrą 
horizontalios projekcijos plotą ir (ar) aukštį viršijančius laivus – taikoma ne 
konkrečiai tokiems statiniams ar įrenginiams, galimai keliančiais vizualinę taršą, 
o visiems laivams, kurie nebūtinai, atsižvelgiant į prieš tai minėtus argumentus, 
daro žalą kraštovaizdžiui; nustatant minėtą draudimą, jame niekaip neatsispindi 
aplinkybė, jog siekiama apsaugoti kraštovaizdį nuo būtent jau minėtų vizualinę 
taršą darančių darinių (statinių, įrenginių). Be kita ko, pastebėtina, jog net 
minėtame Aplinkosaugos sąlygų 21 punkte įtvirtinus draudimą laikyti tam tikras 
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plūduriuojančias priemones, vandens telkiniai, kuriuose šis draudimas galioja, 
tam tikru aspektu diferencijuojami, kartu diferencijuojant ir patį apribojimą, 
pavyzdžiui, nustatyta, kad tam tikruose vandens telkiniuose plūduriuojančias 
priemones galima laikyti ir naudoti suderinus jų projektus ir laikymo sąlygas su 
kompetentingomis institucijomis. 

Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, į tai, jog ginčijamas 
Aplinkosaugos sąlygų 211 punkte įtvirtintas draudimas yra siejamas vien tik 
su laivo horizontalios projekcijos plotu ir (ar) jo aukščiu, daro išvadą, kad 
toks ribojimas yra neproporcingas siekiamam tikslui – apsaugoti kraštovaizdį, 
todėl negali būti pripažintas teisėtu. Savo ruožtu, pastarosios aplinkybės 
konstatavimas leidžia teigti, jog Aplinkosaugos sąlygų 211 punkte nustatytu 
reguliavimu buvo peržengtos Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje atsakovui 
nustatyto pavedimo ribos, tuo pažeidžiant ir konstitucinį teisinės valstybės 
principą, kurio vienas iš esminių elementų yra proporcingumo principas. 
Be to, atsižvelgiant į tai, jog, kaip minėta, viena iš sąlygų, kad nuosavybės 
teisės ribojimus būtų galima pripažinti teisėtais, yra reikalavimas, jog tokiais 
ribojimais būtų laikomasi proporcingumo principo reikalavimų, konstatuotina, 
kad Aplinkosaugos sąlygų 211 punktas pažeidžia ir Konstitucijos 23 straipsnio 
1 dalyje įtvirtintą nuostatą, jog nuosavybė neliečiama.

Vadovaudamasi prieš tai išdėstytu ir Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 117 
straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, jog Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose 
plaukiojimo priemonėmis, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos 
sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens 
telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis 
draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ (2007 m. gegužės 17 d. 
įsakymo Nr. D1-269 redakcija), 211 punktas prieštaravo Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 
(2003 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. IX-1941 redakcija) 13 straipsnio 1 daliai, 
konstituciniams teisinės valstybės ir proporcingumo principams.

Sprendimas skelbiamas leidinyje „Valstybės žinios“.
Sprendimas neskundžiamas.



78

I. Administracinių teismų praktika

1.6. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu 
Nr. 4-258 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ 
patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (2008 m. gruodžio 4 d. 
įsakymo Nr. 4-617 redakcija) 338 punkto atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 98 straipsnio 1 daliai bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 patvirtintų Lietuvos Respublikos 
ūkio ministerijos nuostatų (2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 345 
redakcija) 2 punktui

Administracinė byla Nr. I756-6/2011
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

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

2011 m. birželio 20 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Artūro 
Drigoto, Irmanto Jarukaičio, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja) ir 
Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos energetikos 
ministerijos atstovei Žanai Mekšraitei, 

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą 
pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 
„Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų 
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo 
Nr. 4-617 redakcija) 338 punkto nuostata neprieštaravo Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 98 straipsnio 1 dalies nuostatai bei Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 patvirtintų Lietuvos 
Respublikos ūkio ministerijos nuostatų (2008 m. balandžio 9 d. nutarimo 
Nr. 345 redakcija) 2 punktui.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę 
bylą pagal pareiškėjo UAB „Miesto energija“ skundą dėl Valstybinės energetikos 
inspekcijos prie Energetikos ministerijos sprendimo dalies panaikinimo, 
2010 m. balandžio 19 d. nutartimi nutarė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį 
administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 4-617 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio 
ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-258 „Dėl šilumos tiekimo ir 
vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų Šilumos tiekimo ir 
vartojimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 338 punkto (2008 m. gruodžio 4 d. 
redakcija) nuostata, kad „nesant nepaskirstytojo karšto vandens kiekio nustatymo 
akto, karšto vandens tiekėjas turi teisę netaikyti teisės aktuose (Taisyklių 1 
priedo 3 punktas) nustatytų apribojimų dėl su nepaskirstytu karštu vandeniu 
suvartoto šilumos kiekio priskyrimo ir išdalijimo sumokėti buitiniams karšto 
vandens vartotojams“, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 98 
straipsnio 1 dalies nuostatai, kad ministras sprendžia ministerijos kompetencijai 
priklausančius klausimus, taip pat vykdo kitas įstatymų numatytas funkcijas, 
bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 345 
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 
„Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų 2 punktui, kad 
Ūkio ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija 
(Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu (Žin., 1994, 
Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 
įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais Lietuvos Respublikos 
Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis 
sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, 
taip pat šiais nuostatais. Šia nutartimi teismas sustabdė administracinės bylos 
nagrinėjimą, kol Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinės 
prašymą.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 19 d. 
nutartyje nurodė, jog nagrinėjant skundą, būtina taikyti Lietuvos Respublikos 
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ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų Šilumos 
tiekimo ir vartojimo taisyklių 338 punkto (2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo 
Nr. 4-617 redakcija) nuostatą, kad „nesant nepaskirstytojo karšto vandens 
kiekio nustatymo akto, karšto vandens tiekėjas turi teisę netaikyti teisės aktuose 
(Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatytų apribojimų dėl su nepaskirstytu 
karštu vandeniu suvartoto šilumos kiekio priskyrimo ir išdalijimo sumokėti 
buitiniams karšto vandens vartotojams“. Ginčijama Taisyklių nuostata, teismo 
nuomone, yra klasikinis veikimo viršijant kompetenciją (ultra vires) pavyzdys, 
kadangi nei Konstitucijoje, nei įstatymuose, nei Vyriausybės nutarimuose nėra 
numatyta galimybė ūkio ministrui nustatyti teisinį reguliavimą, pagal kurį 
būtų galima netaikyti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Taisyklių 
1 priedo 3 punktas). Būtent todėl ši nuostata, teismo nuomone, prieštarauja 
Konstitucijos 98 straipsnio 1 daliai bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio 
ministerijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio 
ministerijos nuostatų (2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 345 redakcija) 
2 punktui. 

II.

Rengiant norminę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame 
teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ir 
Ūkio ministerija) atsiliepimas į prašymą, kuriame nurodoma, jog įsteigus 
Energetikos ministeriją, energetikos srityje valstybės politiką įgyvendina 
Energetikos ministerija (Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatai, 
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimu 
Nr. 86). Tuo tarpu Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatai, patvirtinti 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921, Ūkio 
ministerijai nebesuteikia jokių teisių ir funkcijų energetikos sektoriuje. Taigi 
įsteigus Energetikos ministeriją, Ūkio ministerija nebeturi kompetencijos aiškinti 
energetikos srities teisės aktų nuostatų.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos energetikos 
ministerija (toliau – ir Energetikos ministerija) atsiliepime į Vilniaus apygardos 
administracinio teismo prašymą nurodo šiuos argumentus:

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – ir Energetikos 
įstatymas) 6 straipsnis nustatė Ūkio ministerijos kompetenciją, inter alia 
tvirtinti energijos ir energijos išteklių perdavimo, skirstymo, tiekimo ir 
vartojimo taisykles, o Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – 
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ir Šilumos ūkio įstatymas, Įstatymas) 13, 15, 26 ir 29 straipsniai nustatė ūkio 
ministro kompetenciją tvirtinti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles. 

2. Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje buvo numatyta, kad 
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse, tvirtinamose Lietuvos Respublikos 
ūkio ministro, nustatomos šilumos, karšto vandens tiekėjų ir pastato šildymo 
ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo tarpusavio santykiai, kompetencija, 
teisės ir pareigos karšto vandens tiekimo srityje. Šio straipsnio 1 dalis reguliavo 
su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotos šilumos kiekio priskyrimą ir 
išdalijimą apmokėti vartotojams – numatyta, kad nustatant mokesčius už karštą 
vandenį, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti 
priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams tik jeigu tiekėjai įvykdė visas 
savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą daugiabučiame name. Taigi 
ši nuostata nustato imperatyvią sąlygą, kuriai esant teikėjai turi teisę priskirti 
ir išdalyti apmokėti vartotojams su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotą 
šilumos kiekį, t. y. jie privalo įvykdyti visas savo prievoles sutvarkyti karšto 
vandens apskaitą daugiabučiame name, ir nenumatė šios sąlygos taikymo 
išimčių. Taisyklių 338 punkte pakartotas Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 1 
dalyje nustatytas teisinis reguliavimas. Tačiau šioje nuostatoje numatyta ir šios 
taisyklės išimtis, numatanti, kad nesant nepaskirstytojo karšto vandens kiekio 
nustatymo akto, karšto vandens tiekėjas turi teisę netaikyti teisės aktuose 
(Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatytų apribojimų dėl su nepaskirstytu 
karštu vandeniu suvartoto šilumos kiekio priskyrimo ir išdalijimo sumokėti 
buitiniams karšto vandens vartotojams. 

3. Šilumos ūkio įstatymas ir kiti tuo metu galioję teisės aktai eksplicitiškai 
nenumatė galimybės ūkio ministrui nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal 
kurį būtų galima netaikyti Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje 
įtvirtintos imperatyvios sąlygos. Tačiau teisės negalima traktuoti vien kaip 
teksto, kuriame expressis verbis yra išdėstytos tam tikros teisės nuostatos. 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, jog tiriamas 
ir tas teisinis reguliavimas, kuris teisės aktuose (jų dalyse) yra įtvirtintas 
eksplicitiškai (expressis verbis), ir tas, kuris teisės aktuose (jų dalyse) įtvirtintas 
implicitiškai ir aiškinant teisę yra išvedamas iš eksplicitinių teisės nuostatų 
(Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. nutarimas). 
Viešojo administravimo institucijoms yra suteikiama diskrecijos teisė, kuri 
suprantama kaip galia, suteikianti administravimo subjektui tam tikrą laisvę 
priimant sprendimus, įgalinant jį iš keleto teisiškai galimų elgesio variantų 
pasirinkti tą, kuris, jo nuomone, yra tinkamiausias (Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2006 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje 
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byloje Nr. A415-2203/2006). Taigi nors 2008 m. gruodžio 4 d. galioję teisės 
aktai eksplicitiškai nesuteikė Lietuvos Respublikos ūkio ministrui galimybės 
nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį būtų galima netaikyti Šilumos ūkio 
įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos imperatyvios sąlygos, tačiau, trečiojo 
suinteresuoto asmens nuomone, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 
vadovaudamasis teisės aktų jam suteikta kompetencija, turi teisę vertinti ne 
tik eksplicitinį teisinį reguliavimą, įtvirtintą Šilumos ūkio įstatyme ir Šilumos 
tiekimo ir vartojimo taisyklėse, bet ir atsižvelgti į implicitinį vertinamų teisinių 
santykių reguliavimą, išplaukiantį iš bendrosios Ūkio ministerijos, kaip viešojo 
administravimo institucijos, kompetencijos. 

4. 2009 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 
įsteigimo įstatymo 1 straipsniu buvo įsteigta Energetikos ministerija. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 86 patvirtintų 
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų 5 punktas numato 
svarbiausius Energetikos ministerijos uždavinius, siekiant užtikrinti Lietuvos 
energetinio ūkio plėtrą, gyventojų gerovės kilimą ir vykdant narystės 
Europos Sąjungoje įsipareigojimus. 2009 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos 
energetikos įstatymo 4, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo 
įstatymo 2 straipsniu buvo pakeistas Energetikos įstatymo 6 straipsnis, 
nustatant Energetikos ministerijos kompetenciją inter alia tvirtinti energijos 
ir energijos išteklių perdavimo, skirstymo, tiekimo ir vartojimo taisykles, o 
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 6, 7, 8, 13, 15, 18, 21, 26, 29, 31, 33 
ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymu buvo pakeistos atitinkamos Šilumos ūkio 
įstatymo nuostatos dėl kompetencijos tvirtinti Šilumos tiekimo ir vartojimo 
taisykles, nustatant, jog jas tvirtina energetikos ministras. Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-255 „Dėl Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-258 „Dėl 
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ginčijamas 
teisinis reguliavimas buvo pakeistas – ginčijama Šilumos tiekimo ir vartojimo 
taisyklių 338 punkto nuostata panaikinta.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas kelia klausimą 
dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu 
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Nr. 4-258 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 338 punkto 
(2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 4-617 redakcija) dalies atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 98 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad ministras 
sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus, taip pat vykdo 
kitas įstatymų numatytas funkcijas, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio 
ministerijos nuostatų (2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 345 redakcija) 
2 punktui.

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo 
Nr. 4-617 redakcija) 338 punktas nustatė:

„Tuo atveju, jeigu karšto vandens tiekėjas nėra įvykdęs visų savo 
prievolių sutvarkyti karšto vandens apskaitą daugiabučiame name, nustatant 
mokėjimą už karštą vandenį, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas 
šilumos kiekis negali būti priskirtas ir išdalijamas sumokėti buitiniams karšto 
vandens vartotojams, o jeigu jis jau buvo priskirtas ir išdalytas, atliekamas 
perskaičiavimas. Nesant nepaskirstytojo karšto vandens kiekio nustatymo akto, 
karšto vandens tiekėjas turi teisę netaikyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 
punktas) nustatytų apribojimų dėl su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartoto 
šilumos kiekio priskyrimo ir išdalijimo sumokėti buitiniams karšto vandens 
vartotojams.“

Pareiškėjui yra kilusios abejonės dėl dalies šios nuostatos teisėtumo, 
o būtent - dėl Taisyklių 338 punkto ta apimtimi, kuria numatyta, kad nesant 
nepaskirstytojo karšto vandens kiekio nustatymo akto, karšto vandens tiekėjas 
turi teisę netaikyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatytų 
apribojimų dėl su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartoto šilumos kiekio 
priskyrimo ir išdalijimo sumokėti buitiniams karšto vandens vartotojams. 

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-255 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio 
ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-258 „Dėl šilumos tiekimo ir 
vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas Taisyklių 338 
punktas ir ginčijamas teisinis reguliavimas šiuo metu nebegalioja. Tačiau 
atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamą norminę administracinę bylą inicijavo 
teismas, kuriam kilo abejonės dėl individualioje administracinėje byloje 
taikytino norminio administracinio akto nuostatos teisėtumo, konstatuotina, 
jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas privalo išnagrinėti šį prašymą 
neatsižvelgiant į tai, jog ginčijama nuostata yra panaikinta (Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. I1-1/2006, 2007 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I6-
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2/2007, 2009 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-1/2009).
Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas, kaip minėta, 

prašo ištirti ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktį Konstitucijos 98 straipsnio 
1 daliai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu 
Nr. 921 patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų 
(2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 345 redakcija) (toliau – ir Ūkio 
ministerijos nuostatai) 2 punktui. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad 
ministras vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai 
priklausančius klausimus, taip pat vykdo kitas įstatymų numatytas funkcijas. 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų 2 punktas 
(2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 345 redakcija) nustatė, kad Ūkio 
ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo 
administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais 
įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, 
Europos Sąjungos teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat 
šiais nuostatais. 

IV.

Pareiškėjas abejones dėl ginčijamos Taisyklių 338 punkto nuostatos 
teisėtumo grindžia tuo, jog, jo nuomone, ūkio ministras, nustatydamas 
ginčijamą teisinį reguliavimą, viršijo savo kompetenciją. 

Kaip kad ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas, konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius 
reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: teisėkūros 
subjektai teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų; teisės aktuose 
nustatyti reikalavimai turi būti grindžiami bendro pobūdžio nuostatomis 
(teisės normomis ir principais), kurias įmanoma taikyti visiems numatytiems 
atitinkamų teisinių santykių subjektams <...>. Iš konstitucinio teisinės valstybės 
principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimas įstatymų leidėjui, 
kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės aktų 
hierarchijos. Šis reikalavimas inter alia reiškia, kad draudžiama žemesnės 
galios teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie gali būti 
reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais, taip pat kad žemesnės galios 
teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų 
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su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose (Konstitucinio Teismo 
2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai ir kt.). 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., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). 
Poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įstatymams, konstituciniams 
įstatymams ir Konstitucijai, jie turi būti priimami remiantis įstatymais, nes 
poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo aktas nepriklausomai 
nuo to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo 
(Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 
2007 m. rugsėjo 6 d. nutarimai ir kt.). Vyriausybės nutarimai, ministerijų 
(ministrų) ar kitų valstybės institucijų (jų vadovų) poįstatyminiai teisės aktai 
negali pakeisti arba iškreipti įstatymuose nustatyto teisinio reguliavimo 
(Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimas). 

Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas savo praktikoje taip pat nuosekliai pažymi viešojo 
administravimo subjektų pareigą veikti aukštesnės galios teisės aktais 
suteiktos kompetencijos ribose. Kaip kad ne kartą teismas yra nurodęs, 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 (Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 28 d. sprendimas byloje 
Nr. I1-4/2006, 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimas byloje Nr. I8-15/2007, 
2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas byloje Nr. I444-4/2008). 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (2008 m. lapkričio 6 d. 
įstatymo Nr. X-1767 redakcija) 6 straipsnio 6 punktas įtvirtino Ūkio 
ministerijos kompetenciją tvirtinti energijos (inter alia šilumos energijos, 
Energetikos įstatymo 2 str. 3 d.) ir energijos išteklių perdavimo, skirstymo, 
tiekimo ir vartojimo taisykles. Ūkio ministerijos (ūkio ministro) įgaliojimai 
nustatyti šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles buvo įtvirtinti ir Šilumos 
ūkio įstatymo (2007 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. X-1329 redakcija, galiojusi 
ginčijamo teisinio reguliavimo nustatymo metu) 13 straipsnio 2 dalyje, 
15 straipsnio 4 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje bei 29 straipsnio 3 dalyje. Taigi 
darytina išvada, jog Ūkio ministerijai (ūkio ministrui) šioje norminėje 
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administracinėje byloje aktualiu laikotarpiu buvo pavesta detalizuoti 
šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų tarpusavio santykius, teises, 
pareigas ir atsakomybę, tiesiogiai susijusius su šilumos ir karšto vandens 
gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu (Šilumos tiekimo taisyklių 
(2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 4-617 redakcija) 1 punktas). Tačiau, 
atsižvelgiant į Konstitucijos 98 straipsnio 1 dalyje bei Ūkio ministerijos 
nuostatų (2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 345 redakcija) 2 punkte 
nustatytą teisinį reguliavimą, o taip pat į jau minėtus argumentus dėl viešojo 
administravimo subjektų kompetencijos teisėkūros srityje ribų, akivaizdu, 
jog ūkio ministras, vadovaudamas Ūkio ministerijai ir spręsdamas Ūkio 
ministerijos kompetencijai priskirtus klausimus (Ūkio ministerijos nuostatų 
(2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 345 redakcija) 14.1 p.), inter alia 
priimdamas teisės aktus, yra saistomas Lietuvos Respublikos Konstitucijos, 
Įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų reikalavimų. 

Taigi išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog ūkio ministro, vadovaujančio 
Ūkio ministerijai, šioje byloje aktualiu laikotarpiu įgyvendinusiai valstybės 
politiką energetikos srityje (Energetikos įstatymo (2008 m. lapkričio 6 d. 
įstatymo Nr. X-1767 redakcija) 6 str. 1 p.), ir priimančio sprendimus šios 
ministerijos kompetencijos priskirtais klausimais, tam tikra diskrecija vykdant 
savo įgaliojimus šioje srityje, nekvestionuotina. Tačiau, kaip jau minėta, 
pagal Konstitucijos bei įstatymais apibrėžtą kompetenciją formuodamas ir 
vykdydamas politiką šioje srityje, taigi ir priimdamas teisės aktus, ministras 
negali veikti ultra vires – ministras privalo laikytis Konstitucijos bei įstatymų. 
Priešingu atveju būtų paneigiamas konstitucinis teisinės valstybės principas, 
Konstitucijos 98 straipsnio 1 dalis, pagal kurią ministras sprendžia ministerijos 
kompetencijai priklausančius klausimus bei vykdo kitas įstatymų numatytas 
funkcijas, o taip pat ir Ūkio ministerijos nuostatų 2 punktas. 

V.

Pagal Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 1 dalį (2009 m. gegužės 12 d. 
įstatymo Nr. XI-250 redakcija, aktuali individualioje byloje kilusio ginčo 
metu), nustatant mokesčius už karštą vandenį, su nepaskirstytu karštu 
vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti 
vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti 
karšto vandens apskaitą tame name. Pastebėtina, jog analogiška nuostata 
buvo įtvirtinta ir ginčijamo norminio administracinio akto – Šilumos tiekimo 
ir vartojimo taisyklių – priėmimo metu galiojusios 2007 m. lapkričio 20 d. 
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įstatymo Nr. X-1329 redakcijos Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje. 
Vertinant šią nuostatą, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog įstatymų 
leidėjas numatė vienintelę sąlygą (atvejus), kada su nepaskirstytu karštu 
vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti 
vartotojams – t. y. kai tiekėjas yra įvykdęs visas savo prievoles sutvarkyti karšto 
vandens apskaitą tame name. 

Kaip minėta, ginčijamoje Taisyklių 338 punkto nuostatoje numatyta, 
kad nesant nepaskirstytojo karšto vandens kiekio nustatymo akto, karšto 
vandens tiekėjas turi teisę netaikyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 
punktas) nustatytų apribojimų dėl su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartoto 
šilumos kiekio priskyrimo ir išdalijimo sumokėti buitiniams karšto vandens 
vartotojams. Taisyklių 1 priedo 3 punkte yra nurodytas Šilumos ūkio 
įstatymas. Atsižvelgiant į tai, jog Šilumos ūkio įstatyme vienintelė norma, 
reguliuojanti su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartoto šilumos kiekio 
priskyrimo ir išdalijimo apmokėti buitiniams karšto vandens vartotojams, yra 
būtent cituota šio Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies nuostata, darytina išvada, 
jog ūkio ministras ginčijamame Taisyklių 338 punkte numatė, jog esant tam 
tikrai sąlygai – t. y. nesant nepaskirstytojo karšto vandens kiekio nustatymo 
akto – gali būti netaikomas minėtoje Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 1 
dalies nuostatoje numatytas apribojimas. Tačiau, įvertinus anksčiau minėtus 
argumentus dėl teisėkūros subjektų kompetencijos nustatyti teisinį reguliavimą 
ribų, akivaizdu, jog ūkio ministras, turėdamas įgaliojimus nustatyti tam tikras 
įstatymo nuostatas konkretizuojantį ir detalizuojantį teisinį reguliavimą, yra 
saistomas Įstatymo, o konkrečiu atveju – Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 
1 dalyje įtvirtintos imperatyvios nuostatos, jog su nepaskirstytu karštu 
vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti 
vartotojams tik jei tiekėjai yra įvykdę visas savo prievoles sutvarkyti karšto 
vandens apskaitą tame name. Taigi ūkio ministras neturėjo diskrecijos teisės 
spręsti dėl šios Įstatymo nuostatos taikymo ir / ar netaikymo, kadangi tokia 
teisė įstatyme nei eksplicitiškai, nei juolab implicitiškai nebuvo įtvirtinta – 
Įstatyme įtvirtinta imperatyvi ir besąlygiška teisės norma, nuo kurios nukrypti 
ūkio ministras negalėjo.

Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatuoja, jog ūkio ministras, ginčijamu teisiniu reguliavimu nustatydamas, 
jog minėtoje Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies nuostatoje įtvirtinta 
sąlyga (apribojimas) netaikoma tais atvejais, kai nėra nepaskirstytojo karšto 
vandens kiekio nustatymo akto, t. y. iš esmės poįstatyminiu teisės aktu 
išplėsdamas įstatyme nustatytą teisinį reguliavimą ir numatydamas daugiau 
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atvejų, kada su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali 
būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams, sukūrė naują teisės normą, 
konkuravusią su Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytąja. Dėl 
nurodytų aplinkybių Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. 
įsakymu Nr. 4-258 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ 
patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (2008 m. gruodžio 4 d. 
įsakymo Nr. 4-617 redakcija) 338 punkto nuostata „Nesant nepaskirstytojo 
karšto vandens kiekio nustatymo akto, karšto vandens tiekėjas turi teisę 
netaikyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatytų apribojimų 
dėl su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartoto šilumos kiekio priskyrimo ir 
išdalijimo sumokėti buitiniams karšto vandens vartotojams“ pripažintina 
prieštaravusia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 98 straipsnio 1 dalies 
nuostatai bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu 
Nr. 921 patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų 
(2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 345 redakcija) 2 punktui.

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

n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. 
įsakymu Nr. 4-258 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ 
patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (2008 m. gruodžio 4 d. 
įsakymo Nr. 4-617 redakcija) 338 punkto nuostata „Nesant nepaskirstytojo 
karšto vandens kiekio nustatymo akto, karšto vandens tiekėjas turi teisę 
netaikyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatytų apribojimų 
dėl su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartoto šilumos kiekio priskyrimo 
ir išdalijimo sumokėti buitiniams karšto vandens vartotojams“ prieštaravo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 98 straipsnio 1 dalies nuostatai bei Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 patvirtintų 
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų (2008 m. balandžio 9 d. 
nutarimo Nr. 345 redakcija) 2 punktui.

Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas leidinyje „Valstybės žinios“.
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1.7. Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento (Molėtų 
rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. 2008 m. sprendimo 
Nr. BI-110 redakcija) 197 punkto atitikties Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos įstatymo (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 
redakcija) 26 straipsnio 2 daliai ir Buhalterinės apskaitos įstatymo 
(2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 redakcija) 12 straipsnio 1 daliai

Administracinė byla Nr. A63-1728/2010
Procesinio sprendimo kategorija 17.2; 35.2

 
N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 

2011 m. sausio 4 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Antano Ablingio, Romos Sabinos Alimienės (pranešėja) ir Anatolijaus 
Baranovo (kolegijos pirmininkas), 
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui Algirdui Petrikiui,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal Molėtų rajono mero apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2010 m. sausio 22 d. sprendimo administracinėje byloje 
pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje pareiškimą atsakovui 
Molėtų rajono savivaldybės tarybai dėl norminio administracinio akto 
teisėtumo ištyrimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje (toliau – ir pareiškėjas) 
pareiškimu (b. l. 3–5) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, 
prašydamas ištirti, ar Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. 
sprendimu Nr. B1-110 pakeisto Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos 
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reglamento (toliau – ir Reglamentas) XII skyriaus „Tarybos narių veiklos 
apmokėjimas“ 197 punktas toje dalyje, kurioje nustatyta, kad merui su 
jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto 
išlaidoms kas mėnesį mokama 3,5, mero pavaduotojui 2,5, kolegijos nariams 
ir komitetų pirmininkams 0,6 minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio 
išmoka, neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai 
(2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija); ar Reglamento XII 
skyrius „Tarybos narių veiklos apmokėjimas“, 197 punktas, kurie nustato 
išmokų tarybos nariams mokėjimą, tačiau nereglamentuoja, kaip tvirtinamas 
tokios išmokos dydis, neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 
2 daliai (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija); ar Reglamento 
XII skyrius „Tarybos narių veiklos apmokėjimas“, 197 punktas, kuriuose nėra 
nustatyta, kad išmokos tarybos nariams skiriamos atsiskaitytinai, neprieštarauja 
Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 daliai (2001 m. lapkričio 6 d. 
įstatymo Nr. IX-574 redakcija); pripažinus Reglamento XII skyrių „Tarybos 
narių veiklos apmokėjimas“, 197 punktą prieštaraujančiu įstatymui, laikyti jį 
panaikintu. 

Pareiškėjas nurodė, kad Reglamento 197 punkte numatyta, jog tarybos 
nariui su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, 
transporto išlaidoms kas mėnesį mokama 0,5 minimalios mėnesinės algos 
dydžio išmoka, kolegijos nariams ir komitetų pirmininkams ši išmoka – 0,6 
MMA, mero pavaduotojui – 2,5 MMA, merui – 3,5 MMA dydžio. Pareiškėjo 
nuomone, Reglamento 197 punkto nuostata kelia abejonių dėl jos teisėtumo. 
Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje (2008 m. rugsėjo 15 d. 
įstatymo Nr. X-1722 redakcija) nustatyta, kad tarybos nariui su jo, kaip 
tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto 
ryšio, transporto paslaugoms, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai 
savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį gali būti mokama išmoka. 
Šios išmokos dydis tvirtinamas reglamento nustatyta tvarka. Pareiškėjo 
teigimu, ši įstatymo formuluotė reiškia, kad: a) turi būti žinomos su tarybos 
nario veikla susijusios kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto 
paslaugų išlaidos; b) turi būti žinoma, kiek paslaugų suteikia ar už jas apmoka 
tiesiogiai savivaldybės administracija; c) išmokos dydis, atsiradęs kaip 
skirtumas tarp a) ir b) punktuose numatytų išlaidų, turi būti tvirtinamas 
reglamente nustatyta tvarka. Be to, pažymėjo, kad Vietos savivaldos įstatymo 
26 straipsnio 2 dalyje nėra numatyta galimybė mokėti diferencijuotas išmokas 
tarybos nariams, priklausomai nuo kokių nors priežasčių ar kitų aplinkybių. 
Atkreipė dėmesį, kad Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje 
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(2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 redakcija) nustatyta, jog visos 
ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. 
Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu 
arba jiems pasibaigus ar įvykus. Tuo tarpu Reglamento 197 punkte nėra 
nustatyta, kad lėšos tarybos nariams skiriamos atsiskaitytinai, t. y. tarybos 
nariai savo išlaidų už kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto 
paslaugas neturi pagrįsti jokiais apskaitos dokumentais. Pareiškėjo nuomone, 
reglamentuojant išmokų savivaldybės tarybos nariams skyrimą turi būti 
vadovaujamasi panašius santykius reglamentuojančia Lietuvos Respublikos 
Seimo statuto 15-3 straipsnio 3 dalies nuostata, numatančia, kad Seimo 
nariams su jų parlamentine veikla susijusioms išlaidoms kiekvieną mėnesį 
atsiskaitytinai skiriama tam tikro dydžio lėšų suma.

Molėtų rajono meras atsiliepimu į pareiškimą (b. l. 70–72) prašė jį atmesti 
kaip nepagrįstą.

Molėtų rajono meras nurodė, jog artimiausiu metu bus tvirtinama 
nauja Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcija, todėl 
netikslinga tenkinti pareiškėjo prašymą. Teigė, kad Reglamento 197 punktas yra 
priimtas vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės aktais, šio punkto nuostatos 
neprieštarauja Vietos savivaldos ir Buhalterinės apskaitos įstatymams. 
Paaiškino, kad pareiškėjas 2009 m. liepos 31 d. raštu Nr. 10-188(1.14.) pasiūlė 
artimiausiame tarybos posėdyje apsvarstyti Reglamento 197 punkto nuostatų 
pakeitimo klausimą toje dalyje, kuria nustatyta, jog merui su jo veikla 
susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto išlaidoms 
kas mėnesį mokama 3,5, mero pavaduotojui 2,5 MMA dydžio išmoka. 
2009 m. rugpjūčio 12 d. raštu Nr. B22(7.9)-680 pareiškėjui buvo atsakyta, kad 
yra rengiama ir derinama Molėtų rajono savivaldybės tarybos reglamento 
nauja redakcija, kuri bus teikiama tvirtinti rugsėjo mėnesį, kartu bus pakeistos 
ir veiklos reglamento 197 punkto nuostatos. Tarybos posėdyje, įvykusiame 
2009 m. rugpjūčio 26 d., buvo svarstomas pareiškėjo teikimas ir nuspręsta 
prašyti teikimo vykdymo terminą atidėti iki 2009 m. spalio 30 d. Pareiškėjas 
2009 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. 10-200(1.14.) informavo, kad pratęsia teikimo 
terminą iki artimiausio tarybos posėdžio. 2009 m. spalio 8 d. buvo gautas 
pareiškėjo 2009 m. spalio 7 d. reikalavimas, kuriuo reikalaujama neatidėliojant 
informuoti pareiškėją apie 2009 m. liepos 31 d. teikimo Nr. 10-188(1.14.) 
svarstymą ir priimtą sprendimą bei pateikti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 
2009 m. rugsėjo 24 d. posėdyje priimtų teisės aktų kopijas, taip pat posėdžio 
protokolo kopiją. Pažymėjo, kad 2009 m. spalio 13 d. raštu Nr. B22(7.9)-
863 pareiškėjui buvo atsakyta, kad nuspręsta Molėtų rajono savivaldybės 
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tarybos Biudžeto ir rajono plėtros komiteto posėdyje Reglamento 197 punkto 
pakeitimo klausimo į tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. posėdžio darbotvarkę 
netraukti, o minėto punkto redakciją pakeisti, tvirtinant savivaldybės tarybos 
veiklos reglamento naują redakciją, kuri bus parengta pagal pavyzdinį 
savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Vidaus reikalų ministro 
įsakymu. 

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. sausio 22 d. 
sprendimu (b. l. 126–129) pareiškėjo pareiškimą tenkino, Molėtų rajono 
savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. B1-110 pakeisto 
Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XII skyriaus „Tarybos 
narių veiklos apmokėjimas“ 197 punktą toje dalyje, kur nustatyta, kad merui 
su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto 
išlaidoms kas mėnesį mokama 3,5, mero pavaduotojui 2,5, kolegijos nariams 
ir komitetų pirmininkams 0,6 minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio 
išmoka bei nereglamentuota, kaip tvirtinamas tokios išmokos dydis, 
pripažino prieštaraujančiu Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai 
(2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija); Reglamento XII skyriaus 
„Tarybos narių veiklos apmokėjimas“, 197 punktą, kuriuo nenustatyta, kad 
išmokos tarybos nariams skiriamos atsiskaitytinai, pripažino prieštaraujančiu 
Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 daliai (2001 m. lapkričio 6 d. 
įstatymo Nr. IX-574 redakcija), Molėtų rajono savivaldybės tarybos 
2008 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. B1-110 pakeisto Molėtų rajono 
savivaldybės tarybos veiklos reglamento XII skyriaus „Tarybos narių veiklos 
apmokėjimas“ 197 punktą laikė panaikintu, nusprendė, sprendimui įsiteisėjus, 
jį paskelbti „Valstybės žiniose“.

Teismas nustatė, kad Molėtų rajono savivaldybės taryba 
2008 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. B1-110 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 
tarybos veiklos reglamento pakeitimo“ nusprendė pakeisti Molėtų rajono 
savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės 
tarybos 2007 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. B1-111, XII skyriaus 197 punktą. 
Reglamento 197 punkte buvo nustatyta, kad tarybos nariui su jo veikla 
susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto išlaidoms kas 
mėnesį mokama 0,5 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoka, kolegijos 
nariams ir komitetų pirmininkams ši išmoka – 0,6 MMA, mero pavaduotojui 
– 2,5 MMA, merui – 3,5 MMA dydžio. Pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos 
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įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 12 
straipsnyje nustatyta, kad savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų 
priimti norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje 
spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje 
spaudoje apie norminio teisės akto priėmimą ir viso norminio teisės akto teksto 
paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje, jeigu pačiuose 
teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Oficialus informacinis 
pranešimas buvo paskelbtas 2008 m. birželio 6 d. laikraštyje „Vilnis“. Teisės aktas 
taip pat yra skelbiamas Molėtų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje. 
Tuo remdamasis teismas laikė, kad aktas paskelbtas pagal įstatymo reikalavimais 
ir yra įsigaliojęs. Dėl atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai 
teismas pažymėjo, jog Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje 
(2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija) nustatyta, kad tarybos 
nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, 
interneto ryšio, transporto paslaugoms, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai 
savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį gali būti mokama išmoka; šios 
išmokos dydis tvirtinamas reglamento nustatyta tvarka. 2008 m. sausio 17 d. 
įstatymo Nr. X-1422 redakcijoje, galiojusioje Molėtų rajono savivaldybės tarybos 
2008 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-110 priėmimo metu, 26 straipsnio 2 
dalyje buvo nustatyta, kad jeigu pagal mero potvarkį tarybos narys atstovauja 
savivaldybei už savivaldybės ribų, savivaldybės administracija Vyriausybės 
nustatyta tvarka apmoka jam komandiruotės išlaidas. Tuo tarpu 26 straipsnio 
1 dalyje, be kita ko, buvo nustatyta, jog tarybos nariui su jo veikla susijusioms 
kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidoms kas mėnesį gali būti mokama 
išmoka, kurios dydis patvirtinamas tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka. 
Teismas tyrė norminio akto atitikimą dabar galiojančioms įstatymo normoms. 
Pažymėjo, kad pasikeitus įstatyminiam reguliavimui turi būti pakeičiami ir 
žemesnės galios teisės aktai. Nagrinėjamu atveju įstatymo nuostatos bylai 
svarbiais klausimais iš esmės nepakito. Teismas sutiko su pareiškėjo pateiktais 
argumentais, kad Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies analizė 
rodo, jog tam, kad tarybos narys įgytų teisę į išmoką, reikalingas ne vien 
asmens statuso buvimo nustatymas. Greta fakto, kad asmuo yra tarybos narys, 
reikalinga nustatyti ir kitus teisiškai reikšmingus faktus. Teismo vertinimu, 
išmoka gali būti gaunama tik tada, kai tarybos narys įvykdo šias sąlygas: 1) 
išlaidos turi būti susijusios su asmens, kaip tarybos nario, veikla; 2) lėšos buvo 
išleistos kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms 
apmokėti; 3) jų tiesiogiai nepadengia savivaldybės administracija. Kadangi šios 
sąlygos numatytos įstatyme, tai vykdant Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 
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2 dalyje numatytą pareigą ir tvirtinant išmokos dydį turi būti nustatyta tvarka, 
pagal kokius kriterijus ir pagal kokias procedūras šios aplinkybės turi būti 
patvirtinamos (kada ir kokius dokumentus, kokiam organui, dėl kokių išlaidų 
tarybos narys turi pateikti, kad galėtų gauti įstatymo numatytą išmoką). 
Akcentavo, jog teisės norma nustato tokį išmokos apskaičiavimo būdą, kai iš 
turėtų išlaidų atimama savivaldybės administracijos atlyginta dalis. Tam, kad 
būtų galima nustatyti išmokos dydį, reikalinga žinoti išlaidų dydį. Pažymėjo, 
kad Molėtų rajono savivaldybės tarybos Reglamento 197 punktas, nustatydamas 
tik išmokų dydžius, išmokų mokėjimą susieja ne su teisiškai reikšmingomis 
aplinkybėmis, o išimtinai tik su tarybos nario, mero, jo pavaduotojo, kolegijos 
nario ar komiteto pirmininko statuso turėjimu. Tačiau tam tikrų pareigų ėjimas, 
teismo vertinimu, automatiškai nereiškia didesnių išlaidų turėjimo ir neleidžia 
nustatyti išmokų dydžio. Todėl toks reglamentavimas, teismo nuomone, 
neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies reikalavimų. 
Dėl atitikimo Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 daliai teismas 
atkreipė dėmesį, kad Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje 
(2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 redakcija) nustatyta, jog visos ūkinės 
operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus 
šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės 
operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Buhalterinės 
apskaitos įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ūkinės operacijos ir 
ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami 
su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais. 
Pažymėjo, jog Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje numatytos 
išmokos mokėjimas gali būti vykdomas tik atliekant ūkinę operaciją, todėl šios 
operacijos pagrindu gali būti tik Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 
1 dalies reikalavimus atitinkantys dokumentai. Tam, kad tokiais dokumentais 
būtų galima pagrįsti atliekamą ūkinę operaciją, juos turi pateikti išlaidas turėję 
tarybos nariai. Todėl teismas laikė, kad išmoka gali būti tvirtinama tik tada, kai 
pateikiami apskaitos dokumentai. Kadangi Molėtų rajono savivaldybės tarybos 
Reglamento 197 punktas nenumato tarybos narių pareigos atsiskaityti už turėtas 
išlaidas, tai toks reglamentavimas, teismo vertinimu, pažeidžia Buhalterinės 
apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalį.

III.

Molėtų rajono meras apeliaciniu skundu (b. l. 131–133) prašo Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 22 d. sprendimą panaikinti ir 
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priimti naują sprendimą – pareiškėjo pareiškimą atmesti. Apeliacinis skundas 
grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

1. Teismas neatsižvelgė į svarbų motyvą, kad Molėtų rajono savivaldybės 
tarybos nariai negauna atlygio už darbą atliekant tarybos nario pareigas 
(Vietos savivaldos 26 str. 1 d.). Molėtų rajono savivaldybės tarybos nariai gauna 
išmoką tik su jų veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, 
transporto išlaidoms padengti (Vietos savivaldos 26 str. 1 d.). Molėtų rajono 
savivaldybės administracija neaprūpina tarybos narių telefono aparatais bei 
ryšiu, nesuteikia tarnybinių kompiuterių ir interneto paslaugų, automobilio ir 
pan. Tarybos nariai viskuo apsirūpina patys ir už tai gauną jiems pagal įstatymą 
priklausančią išmoką. Panaikindamas šį punktą teismas palieka visus Molėtų 
rajono savivaldybės tarybos narius be jiems priklausančių išmokų, už kurias jie 
privalės atsiskaityti iš nuosavų lėšų. 

2. Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalis nenustato, ar 
išmokos tarybos nariams dėl kokių nors priežasčių ar aplinkybių gali būti 
diferencijuotos, ar jos visiems turi būti vienodos ir lygios. Taip pat minėtame 
straipsnyje yra nustatyta, kad išmokos dydis tvirtinamas reglamento nustatyta 
tvarka. Įstatymas tvirtinimo tvarkos nedetalizuoja ir palieka tai spręsti pačiai 
tarybai. Būtent taip ir pasielgė Molėtų rajono savivaldybės taryba priimdama 
ginčijamą reglamento punktą. 

3. Tarybos nariai (o daugiausia meras ir mero pavaduotojas) vyksta 
į susitikimus su gyventojais, bendrauja su rinkėjais, sprendžia jiems rūpimus 
klausimus ne darbo valandomis ir net ne darbo dienomis, todėl neteisinga 
tapatinti mero (mero pavaduotojo), kaip savivaldybės vadovų, atliekamas 
funkcijas su jų, kaip tarybos narių, atliekamomis pareigomis. Taigi pagal veiklos 
apimtis tarybos reglamente ir buvo diferencijuotos išmokos.

4. Vietos savivaldos įstatymas nenumato atsiskaitymo už tarybos narių 
turėtas išlaidas tvarkos, neįpareigoja ją nustatyti tarybos reglamente ar kitame 
dokumente. Dėl šių priežasčių tokia tvarka ir nėra numatyta Molėtų rajono 
savivaldybės tarybos reglamente.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje atsiliepimu į apeliacinį 
skundą (b. l. 137 – 139) prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi 
šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

1. Dėl mero ir jo pavaduotojo teisės gauti didesnes kanceliarijos, pašto, 
telefono, interneto ryšio, transporto paslaugų išlaidas jau yra pasisakęs 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. gegužės 4 d. nutartyje 
(Administracinė byla Nr. A438-560/2009). Joje teismas konstatavo, kad visi 
tarybos nariai, neišskiriant tarybos narių, kurie eina mero ir jo pavaduotojo 
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pareigas, turi teisę į išmokas už tam tikras išlaidas, patirtas vykdant tarybos 
nario funkcijas ir nurodė, kad nustatant valstybės institucijų kompetenciją, 
viešojoje teisėje vadovaujamasi principu „draudžiama viskas, kas nėra leista“. 
Remiantis šiuo principu, savivaldybių tarybų teisė numatyti išmokas dėl 
patirtų išlaidų tarybos nariams negali būti aiškinama plečiamai, kaip suteikianti 
įgaliojimus numatyti išmokas ne tik tarybos nariams, bet ir papildomas 
išmokas merams bei jų pavaduotojams.

2. Tai, kad įstatyme nėra detalizuota, kaip Reglamente turėtų būti aprašyta 
išmokų tarybos nariams skyrimo ir jų dydžio nustatymo tvarka, nereiškia, kad 
tos tvarkos visai neturi būti. Reiškia, kad šiuo atveju išmokos tarybos nariams 
mokamos neatsižvelgiant į tai, kiek paslaugų nesuteikia ar už jas neapmoka 
tiesiogiai savivaldybės administracija, todėl tai irgi pažeidžia Vietos savivaldos 
įstatymo 26 straipsnio 2 dalies nuostatos reikalavimą. 

3. Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, jog 
Savivaldybės vykdomoji institucija yra savivaldybės administracijos direktorius, 
kuris taip pat yra įstaigos vadovas, vadovaujantis savivaldybės administracijai. 
Analizuojant Buhalterinės apskaitos įstatymo taikymo sritį ir subjektus, 
kuriems šis įstatymas taikomas, nekyla abejonių, kad savivaldybės ir jos 
institucijų buhalterinė veikla, jos apskaita ir organizavimas turi būti vykdomi 
laikantis šio įstatymo nuostatų. Tai taip pat reiškia, kad savivaldybės taryba, 
administracijos direktorius, meras priimdami sprendimus ar juos vykdydami 
turi laikytis teisės aktų, taip pat ir Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatų. 
Šiuo atveju, savivaldybės taryba, tvirtindama Reglamentą ir numatydama jame 
išmokų tarybos nariams mokėjimo galimybę, turėjo nustatyti, kad savivaldybės 
administracija pervesdama šias išmokas į asmenines tarybos narių sąskaitas, 
vadovautųsi Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies nuostatomis, 
reikalaujančiomis išlaidas pagrįsti jas patvirtinančiais dokumentais.

4. Lėšos, kuriomis disponuoja savivaldybės administracija, yra 
savivaldybės biudžeto lėšos. Tiek visuomenė, tiek institucijos, prižiūrinčios, 
ar teisėtai, efektyviai ir ekonomiškai naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos, 
turi teisę žinoti, kur ir kaip jos naudojamos. Šios išmokos tarybos nariams 
nėra darbo užmokestis, tai tikslinės lėšos, be to, pervedant konkrečią sumą į 
tarybos nario sąskaitą nereiškia, kad visos šios lėšos yra ar bus panaudojamos 
Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nustatytoms ir realiai 
patirtoms išlaidoms kompensuoti. Reiškia, jog tarybos narys gauna papildomų, 
teisės aktuose nenustatytų, pajamų, todėl ir yra reikalinga, kad už šių lėšų 
panaudojimą būtų atsiskaitoma.
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Teisėjų kolegija

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

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje (toliau – ir pareiškėjas) 
inicijavo administracinę bylą, prašydamas ištirti Molėtų rajono savivaldybės 
tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. B1-110 pakeisto Molėtų rajono 
savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – ir Reglamentas) XII 
skyriaus „Tarybos narių veiklos apmokėjimas“ 197 punktas toje dalyje, kurioje 
nustatyta, kad merui su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, 
interneto, transporto išlaidoms kas mėnesį mokama 3,5, mero pavaduotojui 2,5, 
kolegijos nariams ir komitetų pirmininkams 0,6 minimalios mėnesinės algos 
(MMA) dydžio išmoka, neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 
2 daliai (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija); ar Reglamento 
XII skyriaus „Tarybos narių veiklos apmokėjimas, 197 punktas, kuris nustato 
išmokų tarybos nariams išmokėjimą, tačiau nereglamentuoja, kaip tvirtinamas 
tokios išmokos dydis, neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 
2 daliai (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija); ar Reglamento 
XII skyriaus „Tarybos narių veiklos apmokėjimas“ 197 punktas, kuriame nėra 
nustatyta, kad išmokos tarybos nariams skiriamos atsiskaitytinai, neprieštarauja 
Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 daliai (2001 m. lapkričio 6 d. 
įstatymo Nr. IX-574 redakcija).

Konstatuotina, kad pareiškėjas – subjektas, turintis teisę kreiptis 
į administracinį teismą su abstrakčiu prašymu ištirti savivaldybių 
administravimo subjekto priimtų norminių administracinių aktų atitiktį 
įstatymams, Vyriausybės norminiams aktams (Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 110 str. 2 d.).

Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
(toliau – ir ABTĮ) 2 straipsnio 13 dalies nuostatas, norminis administracinis 
aktas yra viena iš norminių teisės aktų rūšių (greta įstatymų ir kitų teisės 
aktų). Norminis teisės aktas yra teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, 
skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei. Teisės aktų 
priskyrimas norminių teisės aktų grupei administracinių bylų teisenoje 
lemia jų teisėtumo tyrimo specialią procesinę tvarką ir kartu apibrėžia 
administracinių teismų kompetenciją tiriant konkretaus administracinio 
akto teisėtumą. Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, 
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patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 5 d. sprendimu 
Nr. B1-111, atitinka norminio administracinio akto požymius: tai daugkartinio 
taikymo aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais 
neapibūdintų subjektų grupei. Pagal jį priėmusį subjektą, akto pobūdį bei 
reglamentuojamus santykius šis aktas taip pat pripažintinas norminiu teisės 
aktu Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo prasme: 
Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, patvirtintas Molėtų 
rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. BI-111, Vietos 
savivaldos įstatyme nustatytais atvejais ir apimtimi detalizuoja savivaldybės 
tarybos veiklos reglamentavimą, numatytą įstatyme. Prašoma ištirti nuostata 
taip pat yra norminio pobūdžio, nes detalizuoja tarybos narių veiklos 
apmokėjimo tvarką, numatytą Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnyje. 
Įvertinus tai, kad savivaldybių biudžetuose kaupiamos lėšos, reikalingos 
įstatymų priskirtoms funkcijoms ir savivaldybėms įstatymų perduotoms 
valstybės funkcijoms atlikti, savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatos, 
susijusios su savivaldybės lėšų panaudojimu ir jo kontrole, pagal savo turinį 
nėra individualaus pobūdžio. Individualiu teisės aktu reikėtų pripažinti tokį 
administracinį aktą, kurio taikymas konkrečiai ir tiesiogiai yra nukreiptas 
konkrečiam asmeniui ar individualiais požymiais apibrėžtai asmenų grupei, 
siekiant sukurti, pakeisti ar panaikinti konkretų administracinį teisinį 
santykį. Pažymėtina, kad jeigu norminis administracinis aktas nustato elgesio 
taisykles rūšiniais požymiais apibūdintų asmenų grupei, nagrinėjamu atveju 
– savivaldybės tarybos nariams, merui ir jo pavaduotojui, jis nepraranda 
normatyvinio pobūdžio, todėl vien šiuo požymiu administracinis aktas, 
nustatantis elgesio taisykles, negali būti traktuojamas kaip individualus. 

Atsižvelgiant į paminėtus argumentus, savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento nuostatų teisėtumas gali būti tiriamas Administracinių bylų 
teisenos įstatymo II skyriaus šešioliktojo skirsnio nustatyta tvarka.

Iš pareiškėjo Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje suformuluoto 
prašymo aišku, kokio norminio administracinio akto atitiktimi ir kokiam 
aukštesnės galios teisės aktui suabejota. Tačiau teisėjų kolegija pastebi, kad 
nors Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje prašo ištirti 2008 m. gegužės 28 d. 
sprendimo Nr. BI-110 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento pakeitimo“ dalies dėl merui ir jo pavaduotojui bei kolegijos 
nariams ir komitetų pirmininkams numatytų išmokų teisėtumą, tačiau 
Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. BI-
110 yra Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimas. 
Atsižvelgusi į paminėtą, teisėjų kolegija, įvertinusi individualios bylos 
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aplinkybes (ginčijamo akto taikymo momentą), patikslina Vyriausybės atstovo 
Utenos apskrityje kreipimąsi. Šioje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas tirs, ar Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 5 d. 
sprendimu Nr. BI-111 patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 
veiklos reglamento (su pakeitimu, atliktu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 
2008 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. BI-110) XII skyriaus „Tarybos narių 
veiklos apmokėjimas“ 197 punktas ta apimtimi, kuria numatytos išmokos 
merui ir jo pavaduotojui bei kolegijos nariams ir komitetų pirmininkams, 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 
daliai (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija), bei Buhalterinės 
apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 daliai 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-
574 redakcijai).

V.

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XII skyriaus 
„Tarybos narių veiklos apmokėjimas“ 197 punkto atitikties Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai

Iš norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą inicijavusio 
pareiškėjo motyvų matyti, kad abejojama, ar meras ir jo pavaduotojas, kolegijos 
nariai bei komitetų pirmininkai turi teisę gauti išmokas su jų veikla susijusioms 
kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto išlaidoms atlyginti.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 
dalis (2003 m. kovo 4 d. įstatymo Nr. IX-1354 redakcija, galiojusi iki 
2008 m. spalio 1 d.) numato, kad tarybos nariams, išskyrus merą ir mero 
pavaduotoją, už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra 
atlyginama (apmokama). <...> Tarybos nariui su jo veikla susijusioms 
kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidoms kas mėnesį gali būti mokama 
išmoka, kurios dydis patvirtinamas tarybos veiklos reglamente nustatyta 
tvarka. Iš nuostatos matyti, kad teisė į tam tikrų išlaidų atlyginimą numatyta 
visiems tarybos nariams, jeigu ji patvirtinta tarybos veiklos reglamente 
nustatyta tvarka. Molėtų rajono savivaldybės taryba tokią teisę numatė 
Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. B1-111 
patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XII skyriaus 
„Tarybos narių veiklos apmokėjimas“ 197 punkte, kuris buvo pakeistas Molėtų 
rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. BI-110. Inter 
alia numatyta, kad merui su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, 
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interneto, transporto išlaidoms kas mėnesį mokama 3,5, o mero pavaduotojui 
– 2,5 minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio išmoka, kolegijos nariams 
ir komitetų pirmininkams ši išmoka – 0,6 minimalios mėnesinės algos dydžio. 
Apie pakeitimą buvo paskelbta 2008 m. birželio 6 d. Molėtų rajono laikraščio 
„Vilnis“ Nr. 42(7112). Atsižvelgus į paminėtas aplinkybes, matyti, kad Molėtų 
rajono savivaldybės taryba pasinaudojo įstatymo leidėjo Vietos savivaldos 
įstatyme numatyta teise pasirinkti („kas mėnesį gali būti mokama išmoka“), ar 
tarybos nariams bus mokamos išmokos, bei nustatė jų dydį.

Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pasisakė dėl 
norminio akto atitikimo dabar galiojančioms teisės normoms, nes pasikeitus 
teisiniam reguliavimui, pakeista Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 dalis 
į 2 dalį, nekeičiant turinio. Todėl nagrinėjamu atveju įstatymo nuostatos bylai 
aktualiais klausimais iš esmės nepakito.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, 
jog aiškinant teisės normas, preziumuojama, kad įstatymų leidėjas laikosi teisės 
kalbos ekonomijos principo ir nevartoja nereikalingų posakių ir žodžių, todėl 
įstatymo teksto negalima aiškinti taip, tarsi tam tikra dalis teksto neegzistuotų 
ar prarastų prasmę (2008 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A248-92/2008). Todėl manytina, kad įstatymo leidėjas, numatęs išimtį, 
jog tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbą atliekant 
savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama), sąmoningai 
nenumatė analogiškos išimties, kalbant apie išmokas tam tikroms išlaidoms 
atlyginti visiems tarybos nariams. Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnis 
numato, kad meras renkamas iš tarybos narių, jis yra savivaldybės vadovas, o jo 
įgaliojimai nutrūksta, jeigu jis netenka tarybos nario mandato. Pažymėtina, kad 
Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnyje numatyta, jog meras ne rečiau kaip 
kartą per metus atsiskaito savivaldybės tarybai už savo veiklą ir rinkėjams už 
savivaldybės veiklą. Kartu paminėtina, kad meras, kaip savivaldybės narys, yra 
saistomas Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 5 dalyje numatytos tarybos 
nario pareigos ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaityti rinkėjams 
savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. Be to, meras ir jo 
pavaduotojas, būdami tarybos nariais, kaip ir kiti tarybos nariai yra tarybos 
komitetų nariai, dalyvauja tarybos, tarybų komitetų posėdžiuose, balsuoja, 
teikia tarybos sprendimų projektus ir kt. Atsižvelgusi į paminėtus argumentus, 
teisėjų kolegija konstatuoja, kad visi tarybos nariai, neišskiriant tarybos narių, 
kurie eina mero ir jo pavaduotojo pareigas, turi teisę į išmokas už tam tikras 
išlaidas, patirtas vykdant tarybos nario funkcijas.

Nustačius, kad visi tarybos nariai turi teisę į minėtas išmokas, svarstytina, 
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ar savivaldybės tarybai suteikta teisė numatyti analogiškas išmokas merui ir jo 
pavaduotojui, t. y. ar Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, 
pakeisto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimu 
Nr. B1-110, XII skyriaus 197 punkto nuostata, numatanti, kad merui su jo 
veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto išlaidoms 
kas mėnesį mokama 3,5, mero pavaduotojui – 2,5, o tarybos nariui numatyta 
0,5 MMA dydžio išmoka, yra teisėta. 

Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje, be kita ko, numatyta, 
kad tarybos nariui su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, 
transporto išlaidoms kas mėnesį gali būti mokama išmoka, kurios dydis 
patvirtinamas tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka. Įstatymo leidėjas, 
nustatydamas, kad savivaldybių tarybų nariai turi teisę į išmokas, susijusias 
su minėtomis išlaidomis, siekė užtikrinti tarybos narių tinkamą materialinę, 
administracinę bazę įstatyme numatytoms funkcijoms atlikti. Tuo tikslu ir 
buvo nustatytas toks teisinis reguliavimas, pagal kurį su jų veikla susijusioms 
kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto, merui ir jo pavaduotojui 
išlaidoms mokamos išmokos. Atkreiptinas dėmesys, kad nustatant valstybės 
institucijų kompetenciją, viešojoje teisėje vadovaujamasi principu „draudžiama 
viskas, kas nėra leista“. Remiantis šiuo principu, savivaldybių tarybų teisė 
numatyti išmokas dėl patirtų išlaidų tarybos nariams negali būti aiškinama 
plečiamai, kaip suteikianti įgaliojimus numatyti išmokas ne tik tarybos 
nariams, bet ir papildomas išmokas merams bei jų pavaduotojams. Išmokos, 
susijusios su kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto išlaidomis, yra 
tikslinės, kuriomis siekiama atlyginti tas išlaidas, kurias patiria tarybos nariai, 
vykdydami savo veiklą dėl jų funkcijų ypatybių, pvz., efektyvaus bendravimo 
su rinkėjais ir pan., ir kurių nepadengia savivaldybės administracija.

Šiame kontekste pažymėtina, kad išmokų, skiriamų kanceliarijos, 
pašto, telefono, transporto išlaidoms, kurias patiria meras ar jo pavaduotojas, 
klausimas nėra reguliuojamas Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje. 
Išmokos merams ar jų pavaduotojams nėra numatytos nei kituose Vietos 
savivaldos įstatymo straipsniuose. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad už mero, 
tarybos narių, sekretoriato ir savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį bei 
materialinį aptarnavimą yra atsakinga savivaldybės administracija (Vietos 
savivaldos įstatymo 29(1) str. 2 d. 6 p.), kurios gaunamų lėšų panaudojime 
numatytas ir mero fondas. 

Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog Vietos 
savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų išmokų tikslas yra padengti 
galimas papildomas sąnaudas (kanceliarijos, pašto, telefono, transporto), kurių 
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nepadengia tarybos narių gaunamas apmokėjimas už faktiškai išdirbtą laiką.
Atsižvelgusi į paminėtus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad 

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. B1-
111 patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 
XII skyriaus „Tarybos narių veiklos apmokėjimas“ 197 punktas, pakeistas 
2008 m. gegužės 28 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 
Nr. B1-110, ta apimtimi, kuria numatytos papildomos išmokos merui ir jo 
pavaduotojui, bei kolegijos nariams ir komitetų pirmininkams, prieštarauja 
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai.

Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 
Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies analizė rodo, jog tam, kad 
tarybos narys įgytų teisę į išmoką, reikalingas ne vien asmens statuso buvimo 
nustatymas. Išmoka gali būti gaunama tik tada, kai tarybos narys įvykdo 
šias sąlygas: išlaidos turi būti susijusios su asmens, kaip tarybos nario veikla; 
lėšos buvo išleistos kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto 
paslaugoms apmokėti: jų tiesiogiai nepadengia savivaldybės administracija.

Šios sąlygos numatytos įstatyme, todėl vykdant Vietos savivaldos 
įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje numatytą pareigą ir tvirtinant išmokos dydį 
turi būti nustatyta tvarka, pagal kokius kriterijus ir pagal kokias procedūras 
šios aplinkybės turi būti patvirtinamos (kada ir kokius dokumentus, kokiam 
organui, dėl kokių išlaidų tarybos narys turi pateikti, kad galėtų gauti įstatymo 
numatytą išmoką). Teisės norma nustato tokį išmokos apskaičiavimo būdą, 
kai iš turėtų išlaidų atimama savivaldybės administracijos atlyginta dalis. Tam, 
kad būtų galima nustatyti išmokos dydį, reikalinga žinoti išlaidų dydį. Molėtų 
rajono savivaldybės tarybos Reglamento 197 punktas, nustatydamas tik išmokų 
dydžius, išmokų mokėjimą susieja ne su teisiškai reikšmingomis aplinkybėmis, 
o išimtinai tik su tarybos nario, mero, jo pavaduotojo, kolegijos nario ar 
komiteto pirmininko statuso turėjimu. Pagrįsta pirmosios instancijos teismo 
išvada, kad tam tikrų pareigų ėjimas automatiškai nereiškia didesnių išlaidų 
turėjimo ir neleidžia nustatyti išmokų dydžio. Todėl toks reglamentavimas 
neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies reikalavimų.

Buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnis nustato šio įstatymo taikymą 
ir paskirtį. Minėto straipsnio pirmoje dalyje nurodyta, kad šis įstatymas 
nustato ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, ūkininkų 
ūkių turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, 
gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla (nuolatinių Lietuvos gyventojų, 
kurie verčiasi individualia veikla, ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų, veikiančių 
per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje), užsienio ūkio subjektų, veikiančių 
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per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje, užsienio ūkio subjektų, kurių 
atstovybės yra Lietuvos Respublikoje, atitinkamai veiklai, nuolatinei buveinei 
ar atstovybei priskirto turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, ūkinių operacijų 
ir ūkinių įvykių buhalterinę apskaitą, jos organizavimą ir tvarkymą. 

Buhalterinės apskaitos įstatymas apibrėžia ūkinę operaciją kaip ūkio 
subjekto veiklą, keičiančią turto ir (arba) nuosavo kapitalo, finansavimo 
sumų bei įsipareigojimų dydį ir (arba) struktūrą, o ūkinį įvykį – kaip nuo 
ūkio subjekto nepriklausomą faktą, keičiantį turto ir (arba) nuosavo kapitalo, 
finansavimo sumų bei įsipareigojimų dydį ir arba) struktūrą.

Tai, kad tarybos nariai nėra įpareigoti atsiskaitytinai naudoti skiriamas 
lėšas, nėra Buhalterinės apskaitos įstatymo reguliavimo sritis, nes tarybos nariai 
nėra ūkio subjektai ir jų atliekamos finansinių operacijų apskaitos Buhalterinės 
apskaitos įstatymas nereglamentuoja.

Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai savivaldybės tarybos 
narius prilygino ūkio subjektams, todėl šioje dalyje sprendimas keistinas 
nustatant, kad Molėtų rajono savivaldybės tarybos Reglamento 197 punktas, 
kuriuo nenustatyta, kad išmokos tarybos nariams skiriamos atsiskaitytinai, 
neprieštarauja Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 daliai 
(2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 redakcijai). Kita sprendimo dalis 
paliekama nepakeista.

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

n u t a r i a:

Molėtų rajono mero apeliacinį skundą iš dalies patenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 22 d. 

sprendimą pakeisti nustatant, kad Molėtų rajono savivaldybės tarybos 
2008 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. B1-110 pakeisto Molėtų rajono 
savivaldybės tarybos veiklos reglamento XII skyriaus „Tarybos narių veiklos 
apmokėjimas“ 197 punktas, kuriame nėra nustatyta, kad išmokos tarybos 
nariams skiriamos atsiskaitytinai, neprieštarauja Buhalterinės apskaitos 
įstatymo 12 straipsnio 1 daliai (2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 
redakcija).

Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama. 
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1.8. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. 
sprendimo Nr. 01A-41-87 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio 
taisyklių tvirtinimo“ 4.3 punkto (2003 m. gruodžio 17 d. sprendimo 
redakcija), Valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklių, patvirtintų 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. sprendimu 
Nr. 01A-41-87 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklių 
tvirtinimo“, 4.2 punkto (2003 m. gruodžio 17 d. sprendimo redakcija) 
bei 4.7 punkto (2003 m. spalio 1 d. sprendimo redakcija) atitikties 
konstituciniams lygiateisiškumo ir teisinės valstybės principams, Lietuvos 
Respublikos viešojo administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d. 
įstatymo redakcija) 3 straipsnio 1−4 punktuose, Lietuvos Respublikos 
viešojo administravimo įstatymo (1999 m. birželio 17 d. įstatymo 
redakcija) 4 straipsnio 1−4 punktuose, Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatymo (2000 m. spalio 12 d. įstatymo redakcija) 4 straipsnio 
5, 8 ir 9 punktuose įtvirtintiems principams, Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 1.2 straipsnio 1 daliai ir 1.5 straipsnio 1 daliai

Administracinė byla Nr. A575-247/2011
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2011 m. vasario 3 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus 
Valančiaus (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos atstovei Linai Vairei,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą 
pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 12 d. sprendimo 
administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 
prašymą ištirti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. 
sprendimo Nr. 01A-41-87 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklių 
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patvirtinimo“ 4.3 punkto (2003 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 01A-41-181 
redakcija), Valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklių, patvirtintų Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. 01A-41-87, 4.2 
punkto (2003 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 01A-41-181 redakcija) ir 4.7 
punkto atitiktį Civilinio kodekso 1.2 straipsnyje įtvirtintiems lygiateisiškumo, 
proporcingumo, neleistinumo piktnaudžiauti teise, Civilinio kodekso 1.5 
straipsnyje numatytiems sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1−4 
punktuose nurodytiems įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo ir 
nepiktnaudžiavimo valdžia principams, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 
įstatymo 4 straipsnio 6, 10 ir 12 punktuose numatytiems savivaldybės veiklos 
ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, veiklos skaidrumo 
ir žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo principams. 

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą pagal 
ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui 45-ajai laikinųjų 
metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai ,,Pilaitė“ dėl valstybinės 
žemės nuomos mokesčio už naudojimąsi valstybine žeme priteisimo. 

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009 m. spalio 27 d. nutartimi nutarė 
kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašyti spręsti, ar Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. 01A-41-87 
(toliau – ir Sprendimas) patvirtintos ir 2003 m. gruodžio 17 d. sprendimu 
Nr. 01A-41-181 pakeistos Valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklės 
(toliau – ir Taisyklės) (nuo 2003 m. gruodžio 17 d. iki 2008 m. vasario 13 d. 
galiojusi Sprendimo 4.3 punkto redakcija ir Taisyklių 4.2 ir 4.7 punktų 
redakcijos) neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir 
Civilinis kodeksas) 1.2 straipsnyje įtvirtintiems lygiateisiškumo, protingumo 
ir teisingumo principams, Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje numatytiems 
sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, Lietuvos Respublikos 
viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo 
įstatymas) 3 straipsnio 1-4 punktuose nurodytiems įstatymo viršenybės, 
objektyvumo, proporcingumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia principams, 
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos 
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įstatymas) 4 straipsnio 6, 10 ir 12 punktuose numatytiems savivaldybės veiklos 
ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, veiklos skaidrumo 
ir žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo principams. 

Pareiškėjas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas nurodė, jog tarp 
ieškovo ir atsakovo individualioje byloje susiklostė faktiniai žemės nuomos 
santykiai, kurių pasekmė – atsakovo prievolė mokėti ieškovui valstybinės 
žemės nuomos mokestį. Atsakovas nesutinka su šio mokesčio apskaičiavimo 
teisiniu pagrindu – nustatytu žemės nuomos mokesčio tarifu, kuris, pasak jo, 
yra neobjektyvus ir diskriminacinis, pažeidžiantis Viešojo administravimo 
įstatyme apibrėžtus įstatymo viršenybės, objektyvumo ir proporcingumo bei 
Vietos savivaldos įstatyme numatytus savivaldybės veiklos ir savivaldybės 
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, veiklos skaidrumo, žmogaus teisių 
ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo principus. Pareiškėjas pažymėjo, jog Vilniaus 
miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798, 2003 m. spalio 1 d. sprendimu 
Nr. 01A-41-87, patvirtino Valstybinės žemės nuomos mokesčio taisykles. 
Šių Taisyklių 4.2 punktu (redakcija, galiojusi nuo 2003 m. gruodžio 17 d. iki 
2008 m. vasario 13 d.) buvo nustatytas 1,5 proc. žemės nuomos mokesčio tarifas 
garažų statybos ir eksploatavimo bendrijoms (išskyrus metalinių garažų), 
o vadovaujantis Sprendimo 4.3 punktu garažų statybos ir eksploatavimo 
bendrijų (išskyrus metalinių garažų) apskaičiuotam valstybinės žemės nuomos 
mokesčiui taikomas 0,5 koeficientas, taigi joms nustatytas žemės nuomos 
mokesčio tarifas sudarė 0,75 proc. žemės vertės, o metalinių garažų statybos 
ir eksploatavimo bendrijoms buvo nustatytas 4 proc. žemės nuomos mokesčio 
tarifas, t. y. 5,33 karto didesnis, nors, pareiškėjo nuomone, tam nėra jokių 
objektyvių priežasčių. Taip pat atkreipė dėmesį, jog nuo 2008 m. vasario 13 d. 
įsigaliojusioje Sprendimo ir Taisyklių redakcijoje metalinių garažų statybos ir 
eksploatavimo bendrijas diskriminuojančių nuostatų neliko. 

Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į Vilniaus 
miesto 2 apylinkės teismo prašymą nurodė, jog su juo nesutinka dėl šių 
argumentų: 

1. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punktą, 
vienas iš principų, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra savivaldybių 
savarankiškumo ir veiklos laisvės pagal Konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtą 
kompetenciją, kai jos, įgyvendindamos įstatymus, kitus teisės aktus ir 
įsipareigojimus bendruomenei, priima sprendimus. Europos vietos savivaldos 
chartijos 3 straipsnio 1 dalyje vietos savivalda apibūdinta kaip vietinės valdžios 
institucijų teisė ir gebėjimas, neperžengiant įstatymų nustatytų ribų, tvarkyti 
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ir valdyti pagrindinę viešųjų reikalų dalį, 4 straipsnio 2 dalis nustato, kad 
vietinės valdžios institucijos, neperžengdamos įstatymų nustatytų ribų, turi 
visišką laisvę vykdyti veiklą, susijusią su klausimais, kurie nėra išbraukti iš jos 
kompetencijos ar priskirti kitiems valdymo organams, o pagal šio straipsnio 5 
dalį, jei įgaliojimus deleguoja centrinės ar regioninės valdžios organas, vietinės 
valdžios institucijos turi teisę įgyvendinti juos savo nuožiūra, kaip galima 
labiau atsižvelgiant į vietos sąlygas ir visuomenės poreikius. Taip pat ir Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) savo 
nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
(toliau – ir Konstitucija) 120 straipsnio 2 dalies nuostata, kad savivaldybės 
pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir 
savarankiškai, yra vietos bendruomenių dalyvavimo valdant atitinkamas 
teritorijas garantija. Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 37 punkte 
numatyta, kad vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymas įstatymų 
nustatyta tvarka yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės 
nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 3 punktu nustatė, 
kad konkretų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifą nustato savivaldybės, 
kurios teritorijoje yra naudojami valstybinės žemės sklypai, taryba. Taigi 
Vilniaus miesto savivaldybės taryba, valstybinės žemės nuomos tarifus 
nustatydama Taisyklėse, veikė Vietos savivaldos įstatymo jai priskirtos išimtinės 
kompetencijos ribose bei įgyvendino Lietuvos Respublikos Vyriausybės jai 
nustatytą pareigą patvirtinti konkrečius valstybinės žemės nuomos mokesčio 
tarifus, taikomus savivaldybių teritorijoje esančių valstybinių žemės sklypų 
naudotojams. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo 
Nr. 1387 2 punkte (redakcija, galiojusi iki 2009 m. sausio 1 d.) nustatyta, kad 
žemės nuomos mokesčio tarifas metams yra ne mažesnis kaip 1,5 procento 
ir ne didesnis kaip 4 procentai žemės vertės, taigi Vyriausybei nustačius 
tik minimalias ir maksimalias žemės nuomos mokesčio tarifų ribas, teisė 
nustatyti konkretų tarifą atskiroms mokesčių mokėtojų grupėms buvo palikta 
savivaldybių taryboms. Todėl Taisyklių 4.7 punktu metalinių garažų statybos ir 
eksploatavimo bendrijoms nustatydama 4 procentų žemės nuomos mokesčio 
tarifą, Vilniaus miesto savivaldybės taryba neviršijo Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimu patvirtinto maksimalaus žemės nuomos mokesčio 
tarifo. Atsakovo nuomone, dėl nurodytų aplinkybių nustatytas 4 procentų 
valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifas yra teisėtas ir neprieštarauja 
teisės aktų nuostatoms, taigi ir teisės aktuose įtvirtintiems proporcingumo, 
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neleistinumo piktnaudžiauti teise, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo, 
įstatymo viršenybės, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, savivaldybės 
veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, veiklos 
skaidrumo ir žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo principams. Be 
to, atkreipė dėmesį, jog minėtame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime 
nėra nurodyta, kad valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifas turi būti 
vienodas visoms mokesčių mokėtojų grupėms ir net priešingai – šio nutarimo 
8 punktas leido savivaldybių taryboms savo biudžeto sąskaita mažinti žemės 
nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti. Remdamasi šia nuostata, Vilniaus 
miesto savivaldybės taryba Sprendime nustatė valstybinės žemės nuomos 
mokesčio lengvatas atskiroms mokėtojų grupėms, o Taisyklėse nustatė 
mokesčio mokėtojų grupes, kurioms taikomas ne maksimalus šio mokesčio 
tarifas, o mažesni tarifai. 

3. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2005 m. kovo 23 d. sprendimu 
Nr. 1-746 patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės taršių veiklos rūšių ir 
gamybinės paskirties objektų sąrašą, kurio 7 punktu prie taršių veiklos rūšių 
ir gamybinės paskirties objektų priskirti inžineriniai statiniai, taip pat – 
ir metalinių garažų kompleksai. 2004 m. spalio 16 d. įsigaliojus Teritorijų 
planavimo įstatymo 4, 12, 15, 22, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo 
įstatymui, šio įstatymo 12 straipsnis buvo papildytas 4 dalimi, numatančia, jog 
bendrieji planai nekeičiami, kai keičiamas taršių gamybinės paskirties objektų 
žemės sklypo naudojimo būdas, nesukeliant neigiamų pasekmių gyvenimo 
ir aplinkos kokybei. Taigi, atsakovo nuomone, teisinis reguliavimas rodo, 
jog skatinama taršių veiklos rūšių ir gamybinės paskirties objektų užimtos 
teritorijos konversija į netaršią, keičiant žemės naudojimo būdą, o Vilniaus 
miesto savivaldybės taryba minėtu sprendimu prie taršių veiklos rūšių ir 
gamybinės veiklos objektų priskirdama metalinius garažus, savo kompetencijos 
ribose siekė skatinti tvarkyti Vilniaus miesto savivaldybės teritoriją nestatant 
naujų metalinių garažų, o mažinant jų skaičių. Taisyklėmis atskiroms mokesčio 
mokėtojų grupėms nustatydamas mažesnį žemės nuomos mokesčio tarifą, 
atsakovas išreiškė valią paremti bei skatinti atskiras ekonominės, ūkinės ir 
kultūrinės veiklos rūšis ir toks skirtingų asmenų grupių apmokestinimas 
jokiu būdu negali būti laikomas asmenų lygiateisiškumo principo pažeidimu. 
Šis principas suprantamas kaip diskriminavimo draudimas, t. y. reikalavimas 
vienodas aplinkybes traktuoti vienodai, be to, jis draudžia teisės aktuose 
diskriminavimo tikslais nustatyti skirtingas teises, pareigas ar privilegijas 
pavieniams juridiniams asmenims. Tačiau nagrinėjamu atveju nustatytas 
teisinis reguliavimas negali būti laikomas diskriminuojančiu, nes skirtingas 
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mokesčio tarifas nustatytas pagal tam tikrus objektyvius kriterijus išskirtai 
juridinių asmenų grupei (laikinų metalinių garažų bendrijoms). Kadangi 
metalinių garažų bendrijos priskirtos prie taršos objektų, joms 4 procentų 
mokesčio tarifas buvo nustatytas siekiant skatinti Vilniaus miesto savivaldybės 
teritorijos tvarkymą, ir tai tik patvirtina, jog skirtingo dydžio valstybinės 
žemės nuomos mokesčio tarifai taikytini skirtingoms asmenų grupėms, taigi 
toks taikymas laikytinas teisėtu ir nediskriminuojančiu. Pabrėžė, jog Europos 
Žmogaus Teisių Teismas savo jurisprudencijoje yra suformulavęs taisyklę, jog 
skirtingas elgesys diskriminuoja, jei jis nėra „objektyviai ir pagrįstai pateisintas“, 
t. y. jei juo nesiekiama „teisėto tikslo“ arba jei „pritaikytos priemonės nėra 
proporcingos siekiamam tikslui“. Nurodytos aplinkybės pagrindžia, jog 
valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifas yra įteisintas siekiant teisėto tikslo 
– mažinti taršos objektų teritorijas ir skatinti tvarkytis, taip pat nėra pagrindo 
tvirtinti, jog šis tarifas neproporcingas – siekis mažinti taršos teritorijas 
nustatant 4 procentų mokesčio tarifą laikytinas pagrįstu bei proporcingu. 

4. Lygiateisiškumo principas nereikalauja nustatyti vienodo 
apmokestinimo visoms garažų bendrijoms (t. y. tiek laikinų metalinių garažų, 
tiek ir kitų), tačiau visoms laikinų metalinių garažų bendrijoms turi būti 
taikomas toks pat apmokestinimas. Esminis požymis, išskiriantis laikinų 
metalinių garažų bendrijas iš kitų, yra laikinas tokių garažų pobūdis, o tai ir yra 
kriterijus, pagal kurį laikinų metalinių garažų bendrijoms taikomas skirtingas 
teisinis reguliavimas. Todėl nustatant lengvatinį apmokestinimą nuolatinių 
garažų bendrijoms ir tokiu būdu sudarant palankesnes sąlygas šių bendrijų 
plėtrai, buvo siekiama efektyviau planuoti ir vykdyti viso miesto plėtrą. Todėl 
atsižvelgiant į tai, kad skirtingas metalinių garažų bendrijų apmokestinimas yra 
pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis, jis negali būti laikomas prieštaraujančiu 
pareiškėjo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo prašyme nurodytiems 
principams (b. l. 24−28). 

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 12 d. 
sprendimu pripažino, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
2003 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. 01A-41-8 „Dėl Valstybinės žemės nuomos 
mokesčio taisyklių patvirtinimo“ 4.3 punktas (2003 m. gruodžio 17 d. 
redakcija) ta apimtimi, kuria buvo numatyta išimtis dėl metalinių garažų 
statybos ir eksploatavimo bendrijų, Valstybinės žemės nuomos mokesčio 
taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. 
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sprendimu Nr. 01A-41-87, 4.2 punktas (2003 m. gruodžio 17 d. redakcija) ta 
apimtimi, kuria buvo numatyta išimtis dėl metalinių garažų statybos ir 
eksploatavimo bendrijų, ir 4.7 punktas (2003 m. spalio 1 d. redakcija) 
prieštaravo konstituciniams lygiateisiškumo ir teisinės valstybės principams, 
įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo ir nepiktnaudžiavimo 
valdžia imperatyvams (principams), įtvirtintiems Viešojo administravimo 
įstatymo (2006 m. birželio 27 d. redakcija) 3 straipsnio 1−4 punktuose, Viešojo 
administravimo įstatymo (1999 m. birželio 17 d. redakcija) 4 straipsnio 1−4 
punktuose, taip pat savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų 
sprendimų teisėtumo, veiklos skaidrumo ir žmogaus teisių ir laisvių 
užtikrinimo ir gerbimo principams, įtvirtintiems Vietos savivaldos įstatymo 
(2000 m. spalio 12 d. redakcija) 4 straipsnio 5, 8 ir 9 punktuose bei pripažino, 
jog ginčijamos nuostatos nurodyta apimtimi neprieštaravo Civilinio kodekso 
1.2 straipsnio 1 daliai ir 1.5 straipsnio 1 daliai; taip pat nusprendė laikyti 
ginčijamas nuostatas nurodyta apimtimi panaikintomis ir taikymo prasme. 
Vilniaus apygardos administracinis teismas pažymėjo, jog prašoma ištirti 
nebegaliojančios redakcijos Sprendimo ir jo patvirtintų Taisyklių nuostatų 
atitiktį įstatymų nuostatoms, tačiau atsižvelgdamas į tai, jog į Vilniaus 
apygardos administracinį teismą kreipėsi bendrosios kompetencijos teismas, 
nagrinėjantis civilinę bylą, kurioje būtina taikyti ginčijamas teisės aktų 
nuostatas, konstatavo, jog tokį prašymą Vilniaus apygardos administracinis 
teismas privalo išnagrinėti, kadangi priešingu atveju būtų nesilaikoma principo, 
kad norminio administracinio akto teisėtumo bylos išnagrinėjimas turi padėti 
teismui įvykdyti teisingumą individualioje byloje (Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2009 m. vasario 26 d. sprendimas administracinėje 
byloje Nr. I575-3/2009). Teismas nurodė, jog nors pareiškėjas prašo ištirti 
ginčijamų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos teisės aktų nuostatų atitiktį 
Civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems lygiateisiškumo, 
proporcingumo, neleistinumo piktnaudžiauti teise bei 1.5 straipsnio 1 dalyje 
įtvirtintiems sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, tačiau 
Civilinio kodekso nuostatos (jose įtvirtinti principai) reguliuoja tik civilinius 
santykius, o valstybinės žemės nuomos mokesčio nustatymo norminiu 
administraciniu aktu santykiai yra administraciniai, todėl šioje byloje nėra nei 
prielaidų, nei sąlygų pripažinti, kad ginčijamos nuostatos prieštaravo Civilinio 
kodekso 1.2 straipsnio 1 dalies ir 1.5 straipsnio 1 dalies nuostatoms, 
nereguliuojančioms valstybinės žemės nuomos mokesčio nustatymo taisyklių. 
Nurodė, jog pareiškėjas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas savo prašymo 
motyvus grindžia ir tuo, jog ginčijamos nuostatos prieštarauja Konstitucijos 
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preambulėje ir 29 straipsnyje įtvirtintiems teisinės valstybės ir visų asmenų 
lygybės prieš įstatymą principams. Šiuo aspektu teismas pažymėjo, jog jis turi 
įgaliojimus konstatuoti, kad norminiai administraciniai aktai, kurių tyrimas 
priskirtas šio teismo kompetencijai, atitinka / neatitinka ne tik įstatymų 
nuostatas ar Vyriausybės norminių aktų nuostatas, bet ir Konstitucijos 
nuostatose įtvirtintus principus, nes Konstitucija yra tiesiogiai taikomas aktas 
(Konstitucijos 6 str. 1 d.), be to, tai daryti jį įgalina Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo jurisprudencija (Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2009 m. balandžio 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I143-
7/2009). Teismas pažymėjo, kad Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. 
nutarime konstatavo, jog konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas yra 
konstitucinio teisinės valstybės principo turinio aspektas (elementas). Taip pat 
1996 m. sausio 24 d. nutarime konstatavo, kad Konstitucijos 29 straipsnyje yra 
įtvirtintas visų asmenų lygybės įstatymui, teismui ir kitoms valstybės 
institucijoms ar pareigūnams principas, kad jo turi būti laikomasi ir leidžiant 
įstatymus, ir juos taikant, ir vykdant teisingumą, kad šis principas įpareigoja 
vienodus faktus teisiškai vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pačius 
faktus savavališkai vertinti skirtingai. Kartu šis principas nepaneigia to, kad 
įstatyme gali būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų 
kategorijų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu (1996 m. sausio 24 d., 
2000 m. gegužės 8 d., 2000 m. gruodžio 6 d. nutarimai). Tačiau konstitucinis 
asmenų lygybės principas būtų pažeidžiamas, jeigu tam tikra grupė asmenų, 
kuriems yra skirta teisės norma, palyginti su kitais tos pačios normos 
adresatais, būtų kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių nėra tokio pobūdžio ir 
tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai 
pateisinamas (1996 m. lapkričio 20 d., 2000 m. gruodžio 6 d. nutarimas). 
Teismas akcentavo, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba, nustatydama 
valstybinės žemės nuomos mokestį bei įgyvendindama Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos 
mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, privalėjo laikytis ir 
konstitucinio asmenų lygybės įstatymui, teismui ir kitoms valstybės 
institucijoms ar pareigūnams (konstitucinio lygiateisiškumo) bei konstitucinio 
teisinės valstybės principų, o kartu ji, kaip viešojo administravimo institucija, 
turėjo laikytis iš Konstitucijos, kaip vientiso akto, kylančių ir iš konstitucinių 
lygiateisiškumo ir teisinės valstybės principų išplaukiančių įstatymo viršenybės, 
objektyvumo, proporcingumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia imperatyvų 
(principų), expressis verbis įtvirtintų Viešojo administravimo įstatymo 
(2006 m. birželio 27 d. redakcija) 3 straipsnio 1−4 punktuose, Viešojo 
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administravimo įstatymo (1999 m. birželio 17 d. redakcija) 4 straipsnio 1−4 
punktuose, taip pat savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų 
sprendimų teisėtumo, veiklos skaidrumo ir žmogaus teisių ir laisvių 
užtikrinimo ir gerbimo principų, expressis verbis įtvirtintų Vietos savivaldos 
įstatymo (2000 m. spalio 12 d. redakcija) 4 straipsnio 5, 8 ir 9 punktuose. 
Atsakovas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2003 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1387 savivaldybių taryboms paliekama 
diskrecijos teisė nustatyti skirtingus valstybinės žemės nuomos mokesčio 
tarifus skirtingoms šio mokesčio mokėtojų grupėms, su kuo iš esmės sutiktina, 
tačiau, teismo nuomone, atsakovo nuostata, jog laikini metaliniai garažai yra 
taršos objektai ir būtent šis kriterijus atsakovui suteikė pagrindą nustatyti 
didesnius valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifus laikinų metalinių garažų 
statybos ir eksploatavimo bendrijoms, nelaikytina pagrįsta. Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-746 patvirtinto 
Vilniaus miesto savivaldybės taršių veiklos rūšių ir gamybinės paskirties 
objektų sąrašo 7.1 punkte yra, be kita ko, expressis verbis nustatyta, kad taršiais 
objektais yra tiek metalinių, tiek mūrinių garažų kompleksai, taigi metalinių 
garažų tarša nėra tokio pobūdžio ir apimties skirtumas, kad būtų objektyviai 
pateisintas laikinų metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų ir kitų 
garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų apmokestinimas skirtingo dydžio 
valstybinės žemės nuomos mokesčiu. Taip pat ir metalinių garažų laikinumo 
savybė nėra tas konstituciškai ir įstatymiškai pakankamas skirtumas, leidžiantis 
valstybinės žemės nuomos mokesčiu skirtingai apmokestinti metalinių garažų 
statybos ir eksploatavimo bendrijas – jeigu būtų toks teisinis tikslas likviduoti 
metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijas, jam įgyvendinti yra 
pakankamas teisinis reguliavimas, nustatytas Lietuvos Respublikos statybos 
įstatyme. 

III.

Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba apeliaciniu skundu prašo 
pirmosios instancijos teismo 2010 m. vasario 12 d. sprendimą panaikinti kaip 
neteisėtą ir nepagrįstą bei priimti naują sprendimą – pareiškėjo prašymą 
atmesti. 

Apeliacinis skundas be argumentų, nurodytų atsiliepime pirmosios 
instancijos teismui į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo prašymą, papildomai 
grindžiamas šiais argumentais: 

1. Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalis numato, jog savivaldybės pagal 
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Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai. 
Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime 
nepagrįstai suabsoliutino konstitucinį lygiateisiškumo principą bei kitus 
principus, pripažindamas jų pažeidimą. Lygiateisiškumo principas yra 
lygiavertis savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės principui, todėl 
esant dviejų principų kolizijai, svarbu rasti jų pusiausvyrą – tuo tarpu Vilniaus 
apygardos administracinis teismas nagrinėjamos bylos kontekste visiškai 
nevertino konstitucinio savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės 
principo, nesiekė rasti jo ir lygiateisiškumo bei kitų principų pusiausvyros.

2. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 37 punktą vietinių 
rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymas įstatymų nustatyta tvarka yra išimtinė 
savivaldybės tarybos kompetencija, o pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 3 punktą konkretų žemės nuomos 
mokesčio tarifą nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra naudojami 
valstybinės žemės sklypai, taryba. Taigi Vilniaus miesto savivaldybės taryba, 
metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijoms nustatydama 4 
procentų žemės nuomos mokesčio tarifą, veikė Vietos savivaldos įstatymo 
jai priskirtos išimtinės kompetencijos ribose ir įgyvendino minėtu Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimu jai nustatytą pareigą patvirtinti konkrečius 
žemės nuomos mokesčio tarifus, neviršydama šiuo nutarimu patvirtinto 
maksimalaus žemės nuomos mokesčio tarifo. Dėl to, pasak atsakovo, nustatytas 
teisinis reguliavimas yra teisėtas ir neprieštarauja teisės aktų nuostatoms, 
taigi ir teisės aktuose įtvirtintiems proporcingumo, įstatymo viršenybės, 
objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, savivaldybės veiklos ir savivaldybės 
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, veiklos skaidrumo ir žmogaus teisių 
ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo principams, o priešinga pirmosios instancijos 
teismo išvada yra nepagrįsta ir prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo ir 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 
nuostatoms. 

3. Pirmosios instancijos teismas sprendime pažymėjo, jog Vilniaus 
miesto savivaldybės taršių veiklos rūšių ir gamybinės paskirties objektų sąrašo 
7.1 punkte, be kita ko, nustatyta, kad taršiais objektais yra tiek metalinių, 
tiek mūrinių garažų kompleksai, dėl to, teismo nuomone, metalinių garažų 
tarša nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumas, kad būtų objektyviai 
pateisintas laikinų metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų ir kitų 
garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų skirtingo dydžio apmokestinimas 
žemės nuomos mokesčiu. Tačiau, atsakovo nuomone, ši teismo išvada 
nepagrįsta, kadangi teismas nevertino tokio objektyvaus kriterijaus kaip 
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didžiulis laikinų metalinių garažų paplitimas, kai mūrinių garažų yra žymiai 
mažiau. Būdami akivaizdžiai labiau paplitę nei mūriniai garažai, metaliniai 
garažai ne tik nekuria tvarkingo miesto įvaizdžio, bet ir daug labiau teršia 
aplinką nei mūriniai garažai. Todėl siekiant teisėtų tikslų – taršios teritorijos 
konversijos į netaršią, siekiant skatinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos 
tvarkymą – buvo nustatytas laikinų metalinių garažų statybos ir eksploatavimo 
bendrijų ir kitų garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų skirtingo dydžio 
apmokestinimas. Dėl nurodytų aplinkybių, atsakovo nuomone, skirtingo 
dydžio valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai yra taikomi skirtingoms 
asmenų grupėms, kas laikytina teisėtu ir nediskriminuojančiu reguliavimu. 

4. Nors pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, jog metalinių 
garažų laikinumo savybė taip pat nėra tas konstituciškai ir įstatymiškai 
pakankamas skirtumas, leidžiantis nustatyti skirtingus žemės nuomos mokesčio 
tarifus, tačiau, atsakovo nuomone, tokia išvada nepagrįsta. Kadangi metaliniai 
garažai yra laikini statiniai (nesudėtingi statiniai), pagal teisės aktus jiems 
taikomas supaprastintas teisinis režimas (paprastesnė tvarka tokius statinius 
pastatyti, nugriauti ir pan.), o kitų garažų – nuolatinių statinių – statybai 
nustatyta žymiai sudėtingesnė procedūra. Todėl nustatydama lengvatinį 
apmokestinimą nuolatinių, o ne laikinų garažų bendrijoms, Vilniaus miesto 
savivaldybės taryba sudarė palankesnes sąlygas nuolatinių garažų bendrijų 
plėtrai, tokiu būdu siekdama efektyviau planuoti ir vykdyti viso miesto plėtrą. 
Nepagrįsta, pasak atsakovo, ir pirmosios instancijos teismo nuoroda, jog 
esant teisiniam tikslui likviduoti metalinių garažų statybos ir eksploatavimo 
bendrijas, pakankamas teisinis reguliavimas yra nustatytas Statybos įstatymo 2 
straipsnio 4 dalyje, kadangi šioje nuostatoje nereglamentuota metalinių garažų 
statybos ir eksploatavimo bendrijų likvidavimo tvarka, be to, metaliniai garažai 
nors ir yra laikini statiniai, tačiau priklauso tam tikriems asmenims nuosavybės 
teise, todėl jų skaičiaus mažinimas kitokiomis priemonėmis, nei skirtingų tarifų 
taikymas, yra komplikuotas.

5. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio 
3 dalies ir 115 straipsnio nuostatomis, teismas, nagrinėdamas skundą 
ir priimdamas sprendimą, yra apribotas skunde (prašyme) keliamais 
reikalavimais. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 12 d. 
sprendime, be kita ko, nusprendė įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, laikyti 
ginčijamas Sprendimo ir Taisyklių nuostatas nurodyta apimtimi panaikintomis 
ir taikymo prasme, tačiau, atsakovo nuomone, teismas tuo peržengė Vilniaus 
miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. spalio 27 d. nutartyje nurodyto prašymo 
ribas ir priėmė sprendimą nesivadovaudamas Administracinių bylų teisenos 
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įstatymo 115 straipsniu. Administracinių bylų teisenos įstatymo 116 straipsnio 
1 dalis nustato, kad norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas 
panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai 
buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo 
norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu. Tačiau atsižvelgiant į tai, 
jog ginčo objektas – Valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklių redakcija, 
kurios atitikimą teisės aktuose nurodytiems teisės principams buvo prašyta 
patikrinti, yra negaliojanti, t. y. nebetaikoma į ateitį, skundžiamas teismo 
sprendimas jokių teisinių pasekmių negalėtų sukelti. Taigi Vilniaus apygardos 
administracinis teismas neturėjo jokio teisinio pagrindo sprendime nurodyti, 
jog ginčijamos Sprendimo ir Taisyklių nuostatos laikytinos panaikintomis ir 
taikymo prasme, nes norminio administracinio akto pripažinimo neteisėtu 
teisines pasekmes reglamentuoja Administracinių bylų teisenos įstatymo 116 
straipsnis, detalizuodamas procedūrą, nuo kada pripažintas neteisėtu norminis 
administracinis aktas laikomas panaikintu ir negali būti taikomas. Taip pat 
atkreipė dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime 
nurodė, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti paskelbtas „Valstybės 
žiniose“, dienraštyje „Respublika“ Vilniaus miesto savivaldybės tarybos lėšomis, 
tačiau teismo sprendimas yra didelės apimties, todėl teismo nurodymas 
paskelbti ne tik rezoliucinę, bet ir kitas sprendimo dalis yra nepagrįstas ir 
neracionalus, nes net Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje yra formuojama 
praktika, kad atsižvelgiant į norminio akto apimtį, pobūdį, dideles paskelbimo 
išlaidas ir kt., nėra būtina visais atvejais skelbti teisės aktus visa apimtimi. 

Teisėjų kolegija

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

Pareiškėjas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas kreipėsi į Vilniaus 
apygardos administracinį teismą, prašydamas ištirti Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. 01A-41-87 „Dėl 
Valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklių patvirtinimo“ 4.3 punkto 
(2003 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 01A-41-181 redakcija) bei šiuo 
sprendimu patvirtintų Valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklių 4.2 
punkto (2003 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 01A-41-181 redakcija) ir 4.7 
punkto atitiktį Civilinio kodekso 1.2 straipsnyje įtvirtintiems lygiateisiškumo, 
proporcingumo, neleistinumo piktnaudžiauti teise, Civilinio kodekso 1.5 
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straipsnyje numatytiems sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, 
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1−4 punktuose nurodytiems 
įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo ir nepiktnaudžiavimo 
valdžia principams bei Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6, 10 ir 12 
punktuose numatytiems savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų 
priimamų sprendimų teisėtumo, veiklos skaidrumo ir žmogaus teisių ir laisvių 
užtikrinimo ir gerbimo principams. 

Taisyklių 4.2 punktas (2003 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 01A-41-181 
redakcija) nustatė, kad valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifas fiziniams 
ir juridiniams asmenims, gamybos įmonėms (išskyrus įmones, kurioms 
taikomi šių taisyklių 4.4−4.6 ir 4.8 punktai), garažų statybos ir eksploatavimo 
bendrijoms (išskyrus metalinių garažų) yra 1,5 procento, pagal Taisyklių 
4.7 punktą laikinų metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijoms 
nustatytas valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifas yra 4 procentai, o 
Sprendimo 4.3 punktas (2003 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 01A-41-
181 redakcija) nustatė garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų (išskyrus 
metalinių garažų) apskaičiuotam valstybinės žemės nuomos mokesčiui taikyti 
0,5 koeficientą. 

Įvertinusi pareiškėjo prašyme išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija 
daro išvadą, jog abejonės kilo dėl minėtų nuostatų ta apimtimi, kuria metalinių 
garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos išskirtos iš garažų statybos ir 
eksploatavimo bendrijų, atitinkamai nustatant didesnį valstybinės žemės 
nuomos mokesčio tarifą, teisėtumą, todėl ginčijamos nuostatos būtent nurodyta 
apimtimi ir vertintinos atitikties pareiškėjo prašymų nurodytoms įstatymų 
nuostatoms (principams) aspektu šioje norminėje administracinėje byloje. 

V.

Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnis įtvirtina principus, 
kuriais savo veikloje privalo vadovautis viešojo administravimo subjektai 
(taip pat savivaldybių administravimo subjektai – Viešojo administravimo 
įstatymo (1999 m. birželio 17 d. įstatymo Nr. VIII-1234 redakcija) 3 straipsnio 
1 ir 8 dalys). Pagal šį straipsnį viešojo administravimo subjektai savo veikloje 
vadovaujasi inter alia įstatymo viršenybės principu, kuris reiškia, kad 
viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą 
turi būti nustatyti įstatymuose, o veikla atitikti šiame įstatyme išdėstytus 
teisinius pagrindus; administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų 
įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais (1 punktas); 
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objektyvumo principu, kuris reiškia, kad administracinio sprendimo 
priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti 
nešališki ir objektyvūs (2 punktas); proporcingumo principu, kuris reiškia, kad 
administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti 
būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus (3 punktas) bei nepiktnaudžiavimo 
valdžia principu, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektams 
draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint įstatymų suteiktų 
reikiamų įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus siekiant kitų, 
negu įstatymų nustatyta, tikslų (4 punktas). 

Taip pat pareiškėjas abejoja dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties 
Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintam veiklos skaidrumo 
principui, pagal kurį savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo 
administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama gyventojams, 
kurie tuo domisi, jiems sudaromos galimybės gauti paaiškinimus, kas ir kodėl 
daroma (5 punktas); savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų 
sprendimų teisėtumo principui, pagal kurį savivaldybės institucijų ir kitų 
savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla bei visais jų klausimais 
priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus (8 
punktas) bei žmogaus teisių bei laisvių užtikrinimo ir gerbimo principą, pagal 
kurį savivaldybės institucijų ar valstybės tarnautojų priimami sprendimai 
neturi pažeisti žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių bei moterų ir vyrų lygių 
galimybių (9 punktas). 

Pareiškėjas abejones dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikimo 
nurodytiems viešojo administravimo subjektų (taip pat ir savivaldybių 
administravimo subjektų) veiklos principams grindė tuo, jog ginčijamomis 
Sprendimo bei Taisyklių nuostatomis nustatytas valstybinės žemės nuomos 
mokesčio tarifas metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijoms yra 
neobjektyvus ir diskriminacinis, dėl ko prieštarauja Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos preambulėje ir jos 29 straipsnyje įtvirtintiems teisinės valstybės 
ir visų asmenų lygybės prieš įstatymą principams, taigi prieštarauja ir 
minėtiems Viešojo administravimo įstatymo ir Vietos savivaldos įstatyme 
įtvirtintiems principams. Atsižvelgiant į šiuos pareiškėjo motyvus, taip pat 
įvertinus, jog minėti Viešojo administravimo įstatyme įtvirtinti įstatymo 
viršenybės, objektyvumo, proporcingumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia bei 
Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinti savivaldybės institucijų veiklos skaidrumo, 
priimamų sprendimų teisėtumo bei žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo 
ir gerbimo principai kyla iš Konstitucijoje įtvirtintų konstitucinių teisinės 
valstybės bei kitų principų, pripažintina, jog būtina įvertinti pirmiausia 
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konstitucinio teisinės valstybės principo turinį. 
Aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės principą, Konstitucinis 

Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad šis principas – 
universalus principas, kuriuo yra grindžiama visa Lietuvos teisės sistema ir pati 
Lietuvos Respublikos Konstitucija, kad konstitucinis teisinės valstybės principas 
yra aiškintinas neatsiejamai nuo Konstitucijos preambulėje skelbiamo atviros, 
teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekio, kad minėto 
konstitucinio principo turinys atskleidžiamas įvairiose Konstitucijos nuostatose. 
Konstitucinio teisinės valstybės principo esmė – teisės viešpatavimas. 
Konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas reiškia, kad valdžios laisvę riboja 
teisė, kuriai privalo paklusti visi teisinių santykių subjektai, neišskiriant nė 
teisėkūros subjektų. <...> Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad visų teisėkūros 
subjektų diskreciją riboja aukščiausioji teisė – Konstitucija. Visi teisės aktai, 
visų valstybės ir savivaldybių institucijų bei pareigūnų sprendimai turi atitikti 
Konstituciją, jai neprieštarauti (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. 
nutarimas).

Taip pat Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad konstitucinis teisinės 
valstybės principas – itin talpus konstitucinis principas, apimantis daug 
įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų. Tad pabrėžtina, kad konstitucinio 
teisinės valstybės principo turinys atskleistinas atsižvelgiant į įvairias 
Konstitucijos nuostatas, įvertinant visas Konstitucijoje įtvirtintas, jos ginamas 
ir saugomas vertybes ir atsižvelgiant į įvairių kitų konstitucinių principų 
– kaip Konstitucijos viršenybės, vientisumo ir tiesioginio taikymo, <...> 
atsakingo valdymo, valdžios galių ribojimo ir valdžios įstaigų tarnavimo 
žmonėms, teisės viešumo, teisingumo, <...> asmenų lygybės įstatymui, teismui, 
valstybės įstaigoms ir pareigūnams, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo ir 
apsaugos (apimančio inter alia žmogaus teisių ir laisvių prigimtinio pobūdžio 
pripažinimą), <...> (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). 

VI.

Atsakovas savo nesutikimą su skundžiamu pirmosios instancijos 
teismo sprendimu grindžia, be kita ko, tuo, jog pirmosios instancijos teismas 
nevertino konstitucinio savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės 
principo, tuo, jog, jo nuomone, buvo pažeistas Vietos savivaldos įstatymo 
16 straipsnio 37 punktas, pagal kurį vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų 
nustatymas įstatymų nustatyta tvarka yra išimtinė savivaldybės tarybos 
kompetencija, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. 
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nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų 
naudojimą“ (teisėjų kolegija, be kita ko, atkreipia dėmesį, jog ginčijamas 
Sprendimas buvo priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę 
žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“, kurio nuostatos 
šioje byloje ginčijamo teisinio reguliavimo kontekste yra iš esmės tapačios 
atsakovo nurodytame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. 
nutarime Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų 
naudojimą“ įtvirtintoms nuostatoms) 3 punktas, kuris nustato, kad konkretų 
žemės nuomos mokesčio tarifą nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra 
naudojami valstybinės žemės sklypai, taryba. 

Teisėjų kolegija pažymi, jog Konstitucinis Teismas, aiškindamas 
konstitucinį savivaldybių veiklos laisvės ir savarankiškumo principą, ne 
kartą yra akcentavęs, jog Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies norma, kad 
savivaldybės veikia laisvai ir savarankiškai, negali būti atsiejama nuo toje 
pačioje dalyje įtvirtintos nuostatos, kad savivaldybių veikimo laisvė ir 
savarankiškumas yra saistomi Konstitucijoje bei įstatymuose apibrėžtos 
kompetencijos (Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimas, 
2002 m. gruodžio 24 d. nutarimas ir kt.). Konstitucinė nuostata, kad 
savivaldybės pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia 
laisvai ir savarankiškai, reiškia ir tai, kad jeigu Konstitucijoje ar įstatymuose 
tam tikros funkcijos yra priskirtos savivaldybėms, tai savivaldybės ir vykdo 
šias funkcijas ta apimtimi, kuria šios funkcijos yra joms priskirtos. <...> Tačiau 
pabrėžtina, kad ir tos funkcijos, kurios priklauso išimtinai savivaldybėms, 
yra reglamentuojamos įstatymais; nė viena iš šių funkcijų nereiškia, kad 
savivaldybės atitinkamoje srityje yra absoliučiai savarankiškos (Konstitucinio 
Teismo 2002 m. gruodžio 24 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2005 m. liepos 8 d. 
nutarimai). 

Taigi vertinant šį konstitucinį principą, akivaizdu, jog jis negali 
būti aiškinamas kaip laiduojantis absoliučią vietos savivaldos viešojo 
administravimo institucijų laisvę įgyvendinant Konstitucijoje bei įstatymuose 
įtvirtintus įgaliojimus, kadangi vietos savivaldos institucijos yra ribojamos 
Konstitucijoje įtvirtintų imperatyvų ir iš jų kylančių įstatymuose, inter alia 
Viešojo administravimo įstatyme bei Vietos savivaldos įstatyme, įtvirtintų 
veiklos principų. 

Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija pažymi, jog savivaldybių taryboms, 
o konkrečiu atveju – Vilniaus miesto savivaldybės tarybai – suteikti 
įgaliojimai nustatyti valstybinės žemės sklypų, esančių šios savivaldybės 



120

I. Administracinių teismų praktika

teritorijoje, žemės nuomos mokesčio tarifus nėra kvestionuojami, tačiau, kaip 
matyti pirmiausia iš jau minėto konstitucinio teisinės valstybės principo ir 
konstitucinio savivaldybių veiklos laisvės ir savarankiškumo principo, taip pat 
iš Viešojo administravimo įstatyme bei Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintų 
vietos savivaldos institucijų veiklos principų, atsakovas, įgyvendindamas 
jam suteiktus įgaliojimus, neturi visiško savarankiškumo pasirinkti tam tikrą 
teisinio reguliavimo būdą šioje srityje. Taigi atsakovo diskrecijos teisę riboja ne 
tik minėtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įtvirtinti reikalavimai 
dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nustatymo, inter alia nustatytos 
valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ribos – ne mažiau nei 1,5 procento 
bei ne daugiau kaip 4 procentai žemės vertės bei numatyta teisė savo biudžeto 
sąskaita mažinti šį mokestį ar iš viso nuo jo atleisti, tačiau ir iš jau minėto 
konstitucinio teisinės valstybės principo kylantys imperatyvai, inter alia 
teisėkūros reikalavimai viešojo administravimo subjektams, asmenų lygybės 
įstatymui, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo ir apsaugos, teisingumo, teisinio 
tikrumo ir aiškumo, proporcingumo ir kt.

VII.

Pareiškėjas, grįsdamas savo abejones dėl šioje norminėje byloje 
ginčijamų Sprendimo bei Taisyklių nuostatų teisėtumo, nurodė, jog ginčijamu 
teisiniu reguliavimu yra diskriminuojamos laikinų metalinių garažų statybos 
ir eksploatavimo bendrijos. Taigi keliamas klausimas, ar ginčijamas teisinis 
reguliavimas nepažeidžia asmenų lygybės įstatymui, teismui ir kitoms valstybės 
institucijoms ar pareigūnams principo, kuris yra vienas iš konstitucinio teisinės 
valstybės principo elementų. 

Konstitucijoje įtvirtintas visų asmenų lygybės įstatymui, teismui 
ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams principas yra vienas 
pagrindinių konstitucinių principų, kuris savo ruožtu glaudžiai siejasi su kitais 
konstituciniais principais bei nuostatomis. Konstitucinis Teismas ne kartą yra 
konstatavęs, kad šio principo turi būti laikomasi ir leidžiant įstatymus, ir juos 
taikant. Šis principas nepaneigia to, kad įstatyme gali būti nustatytas nevienodas 
teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingose padėtyse, 
atžvilgiu (Konstitucinio Teismo 2002 m. balandžio 23 d., 2003 m. liepos 4 d., 
2003 m. gruodžio 3 d., 2007 m. rugsėjo 26 d., 2008 m. gruodžio 24 d., 
2009 m. kovo 2 d. nutarimai). Tačiau konstitucinis visų asmenų lygybės 
įstatymui principas būtų pažeistas, jeigu tam tikra grupė asmenų, kuriems yra 
skiriama teisės norma, palyginti su kitais tos pačios normos adresatais, būtų 
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kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties 
skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinamas 
(Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkričio 20 d., 2003 m. gruodžio 30 d., 
2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. rugsėjo 26 d., 2008 m. gruodžio 24 d. ir 
2009 m. kovo 2 d. nutarimai). Be to, diferencijuotas teisinis reguliavimas, kai jis 
taikomas tam tikroms vienodais požymiais pasižyminčioms asmenų grupėms, 
jeigu juo siekiama pozityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų arba jeigu tam 
tikrų ribojimų ar sąlygų nustatymas yra susijęs su reguliuojamų visuomeninių 
santykių ypatumais, savaime nėra laikytinas diskriminaciniu (Konstitucinio 
Teismo 2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. gegužės 31 d., 2009 m. kovo 2 d. 
nutarimai).

Taigi sprendžiant klausimą, ar konkrečiu teisiniu reguliavimu, kuriuo tam 
tikra asmenų grupė traktuojama skirtingai nei kiti asmenys, o nagrinėjamos 
norminės administracinės bylos atveju – ar ginčijamomis norminio 
administracinio akto nuostatomis iš asmenų (garažų statybos ir eksploatavimo 
bendrijų) grupės išskyrus metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijas, 
nustatant joms didesnius nurodyto mokesčio tarifus, nepažeidžiamas asmenų 
lygybės įstatymui principas, būtina įvertinti, ar ši – metalinių garažų statybos 
ir eksploatavimo bendrijų – grupė pasižymi tokiais skirtumais, kad dėl to būtų 
pateisinamas skirtingas šių bendrijų traktavimas valstybinės žemės nuomos 
mokesčio tarifų nustatymo kontekste. Vien galimybė identifikuoti objektyvius 
skirtumus tarp tam tikrų asmenų grupių ne visada gali būti vertinama 
kaip pakankamas pagrindas konstatuoti, jog diferencijuotu traktavimu 
nepažeidžiami lygiateisiškumo principo reikalavimai – skirtumai turi būti 
tokio pobūdžio ir apimties, kad dėl to teisinio reguliavimo diferencijavimas 
būtų objektyviai pateisinamas, be kita ko, ir, pavyzdžiui, siekiant visuomeniškai 
svarbių tikslų ir pan. Taigi atsakovo nurodyta aplinkybė, jog metalinių garažų 
statybos ir eksploatavimo bendrijos išskirtos pagal objektyvius kriterijus ir, 
atitinkamai, šiai grupei nustatytas skirtingas nei kitoms grupėms valstybinės 
žemės nuomos mokesčio tarifas, pati savaime nėra pakankama konstatuoti, jog 
toks teisinis reguliavimas negali būti laikomas diskriminaciniu. 

Vienu iš ginčijamu teisiniu reguliavimu siekiamų tikslų atsakovas nurodė 
siekį skatinti taršios teritorijos konversiją į netaršią, tokiu būdu siekiant tvarkyti 
Vilniaus miesto savivaldybės teritoriją, kadangi metalinių garažų kompleksai 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-746 
yra įtraukti į Vilniaus miesto savivaldybės taršių veiklos rūšių ir gamybinės 
paskirties objektų sąrašą (7.1 punktas). 

Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios 
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instancijos teismo išvada, jog metalinių garažų kompleksų tarša nėra tokio 
pobūdžio ir apimties skirtumas, kad būtų objektyviai pateisintas metalinių garažų 
statybos ir eksploatavimo bendrijų ir kitų garažų statybos ir eksploatavimo 
bendrijų apmokestinimas skirtingo dydžio valstybinės žemės nuomos mokesčiu, 
kadangi nurodyto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 23 d. 
sprendimo Nr. 1-746 7.1 punktu prie taršos objektų priskirti ne tik laikinų 
metalinių garažų kompleksai, bet ir mūrinių garažų kompleksai. Šios išvados 
nepaneigia ir atsakovo nurodyta aplinkybė, jog laikini metaliniai garažai yra 
žymiai labiau paplitę nei mūriniai garažai, kadangi nėra jokių argumentų teigti, 
kad ši aplinkybė objektyviai pateisina būtinybę valstybinės žemės nuomos 
mokesčio tarifų nustatymo aspektu skirtingai traktuoti šias asmenų grupes. 
Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog minėtu Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos sprendimu į Vilniaus miesto savivaldybės taršių veiklos 
rūšių ir gamybinės paskirties objektų sąrašą (kuris, pastebėtina, patvirtintas 
vėliau nei buvo nustatytas šioje norminėje administracinėje byloje ginčijamas 
teisinis reguliavimas) įtraukta žymiai daugiau gavybos ir perdirbamosios 
pramonės, energetikos, metalų gamybos ir perdirbimo pramonės, mineralinių 
statybinių medžiagų, chemijos pramonės, medienos, popieriaus, tekstilės ir 
odos pramonės, maisto pramonės, gumos pramonės veiklos rūšių, taip pat 
inžineriniai statiniai (inter alia metalinių ir mūrinių garažų kompleksai), tačiau 
jokie asmenys, užsiimantys kuria nors iš šių taršių veiklos rūšių ar valdantys 
gamybinės paskirties objektus, nėra išskirti iš kitų asmenų grupių valstybinės 
žemės nuomos mokesčio tarifų diferencijavimo tikslu. Tai taip pat patvirtina, 
jog nurodyta aplinkybė – metalinių garažų priskyrimas prie Vilniaus miesto 
taršos objektų – nėra pakankama konstatuoti būtinumą išskirti metalinių garažų 
statybos ir eksploatavimo bendrijas iš kitų garažų statybos ir eksploatavimo 
bendrijų rato aktualių šioje norminėje byloje teisinių (t. y. valstybinės žemės 
nuomos) santykių aspektu. Kita vertus, be minėto Vilniaus miesto savivaldybės 
tarybos 2005 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. 1-746 atsakovas nurodytiems savo 
argumentams, o kartu ir nurodytam ginčijamo teisinio reguliavimo tikslui 
pagrįsti nepateikė jokių kitokių objektyvių įrodymų, kurių pagrindu galima būtų 
daryti išvadą apie metalinių garažų kaip taršos objektų (įvertinant ir jų paplitimą) 
daromą itin neigiamą įtaką, atsižvelgiant į tai, jog, kaip minėta, prie taršos objektų 
priskiriama ir daug daugiau veiklos rūšių bei inžinerinių statinių. 

Taip pat atsakovas, siekdamas pagrįsti ginčijamo teisinio reguliavimo 
teisėtumą, nurodo, jog metalinių garažų laikinumo savybė yra tas kriterijus, 
kuris duoda pagrindą metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijas 
traktuoti skirtingai nei kitokių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijas, 
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kadangi metaliniams garažams kaip laikiniems statiniams taikomas kitoks 
supaprastintas teisinis režimas statybų teisės aktų prasme, o ginčijamu teisiniu 
reguliavimu siekiama efektyviau planuoti ir vykdyti miesto plėtrą, nustatant 
lengvatinį apmokestinimą nuolatinių garažų bendrijoms. Tačiau teisėjų 
kolegijos nuomone, šis argumentas taip pat nepagrindžia ginčijamu teisiniu 
reguliavimu nustatyto skirtingo metalinių garažų statybos ir eksploatavimo 
bendrijų traktavimo valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo, t. y. 
ginčijamo norminio administracinio akto paskirties bei tikslo, prasme. 

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog 
atsakovas nenurodė pakankamai teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios 
pagrįstų būtinybę išskirti iš garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų grupės 
metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijas, šioms nustatant žymiai 
didesnius valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifus, dėl ko pripažintina, jog 
ginčijamos Sprendimo bei Taisyklių nuostatos pažeidė konstitucinį asmenų 
lygybės įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams 
principą, taigi ir konstitucinį teisinės valstybės principą. Konstatavus, jog 
ginčijamas teisinis reguliavimas prieštaravo konstituciniam teisinės valstybės 
principui, konstatuotina, jog jis prieštaravo ir Viešojo administravimo 
įstatymo (1999 m. birželio 17 d. įstatymo Nr. VIII-1234 redakcija) 4 straipsnio 
1−4 punktuose (nuo 2007 m. sausio 1 d. įsigaliojusios 2006 m. birželio 27 d. 
įstatymo Nr. X-736 redakcijos – 3 straipsnio 1−4 punktuose) įtvirtintiems 
principams bei Vietos savivaldos įstatymo (2000 m. spalio 12 d. įstatymo 
redakcija) 4 straipsnio 5, 8 ir 9 punktuose įtvirtintiems principams. 
Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2010 m. vasario 12 d. sprendimas toje dalyje, kurioje pripažinta, jog 
Sprendimo 4.3 punktas (2003 m. gruodžio 17 d. redakcija) ir Taisyklių 4.2 
punktas (2003 m. gruodžio 17 d. redakcija) ta apimtimi, kuria šiose nuostatose 
buvo numatyta išimtis dėl metalinių garažų statybos ir eksploatavimo 
bendrijų, ir 4.7 punktas prieštaravo konstituciniams lygiateisiškumo ir teisinės 
valstybės principams, įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo 
ir nepiktnaudžiavimo valdžia imperatyvams (principams), įtvirtintiems 
Viešojo administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d. įstatymo 
redakcija) 3 straipsnio 1−4 punktuose, Viešojo administravimo įstatymo 
(1999 m. birželio 17 d. įstatymo redakcija) 4 straipsnio 1−4 punktuose, taip pat 
savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, 
veiklos skaidrumo ir žmogaus teisių bei laisvių užtikrinimo ir gerbimo 
principams, įtvirtintiems Vietos savivaldos įstatymo (2000 m. spalio 12 d. 
įstatymo redakcija) 4 straipsnio 5, 8 ir 9 punktuose, yra teisėtas ir pagrįstas. 
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VIII.

Pareiškėjas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas savo prašyme 
kėlė abejones dėl ginčijamų Sprendimo ir Taisyklių nuostatų nurodyta 
apimtimi atitikties taip pat ir Civilinio kodekso 1.2 straipsnyje įtvirtintiems 
lygiateisiškumo, proporcingumo ir neleistinumo piktnaudžiauti teise 
principams bei 1.5 straipsnyje įtvirtintiems sąžiningumo, protingumo ir 
teisingumo principams. Vilniaus apygardos administracinis teismas pripažino, 
jog ginčijamos nuostatos nurodyta apimtimi neprieštaravo Civilinio kodekso 
1.2 straipsnio 1 daliai ir 1.5 straipsnio 1 daliai, konstatavęs, jog Civilinio 
kodekso nuostatos (jose įtvirtinti principai) reguliuoja tik civilinius santykius, 
o valstybinės žemės nuomos mokesčio nustatymo norminiu administraciniu 
aktu santykiai yra administraciniai, dėl ko šioje administracinėje byloje nėra nei 
prielaidų, nei sąlygų pripažinti ginčijamų nuostatų prieštaravimą nurodytoms 
Civilinio kodekso nuostatoms. 

Teisėjų kolegija pastebi, jog atsakovas apeliaciniu skundu kėlė klausimą 
tik dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo toje dalyje, kurioje pripažintas 
ginčijamų norminio administracinio akto nuostatų prieštaravimas minėtiems 
Viešojo administravimo įstatyme bei Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintiems 
principams. Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnis nustato, 
kad teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina tiek apskųstosios, 
tiek neapskųstosios sprendimo dalių teisėtumą ir pagrįstumą; teismo nesaisto 
apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą. 

Atsižvelgdama į šias nuostatas, teisėjų kolegija, patikrinusi pirmosios 
instancijos teismo sprendimo dalyje, kuria nuspręsta, jog ginčijamas teisinis 
reguliavimas neprieštaravo nurodytiems Civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 
dalyje ir 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams, argumentus ir jų pagrindu 
padarytas išvadas, sutinka su jais ir jų nebekartoja. Todėl konstatuotina, jog 
pirmosios instancijos teismo sprendimas ir nurodytoje dalyje yra teisėtas ir 
pagrįstas. 

Atsakovas kelia ir klausimą dėl skundžiamo pirmosios instancijos 
teismo sprendimo rezoliucinės dalies, kurioje nurodyta, įsiteisėjus šiam teismo 
sprendimui, laikyti ginčijamas Sprendimo ir Taisyklių nuostatas panaikintomis 
ir taikymo prasme.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 1 dalis numato, 
jog administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą dėl prašymo ištirti norminio 
administracinio akto teisėtumą, priima vieną iš šių sprendimų: skundžiamą 
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norminį administracinį aktą (ar jo dalį) pripažinti teisėtu ir prašymą dėl jo 
panaikinimo atmesti; skundžiamą norminį administracinį aktą (ar jo dalį) 
pripažinti prieštaraujančiu įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui ir laikyti 
jį panaikintu. 

Šioje norminėje administracinėje byloje ginčijamas teisinis reguliavimas 
šiuo metu nebegalioja – buvo pakeistas Vilniaus miesto savivaldybės 
tarybos 2008 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. 1-372, todėl konstatuotina, 
jog nagrinėjamu atveju pripažinus, kad ginčijamos Sprendimo ir Taisyklių 
nuostatos prieštaravo nurodytoms Viešojo administravimo įstatymo ir Vietos 
savivaldos įstatymo nuostatoms (principams), t. y. priėmus Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą sprendimą, 
papildoma nuoroda, suformuluota pirmosios instancijos teismo sprendimo 
rezoliucinės dalies trečioje pastraipoje, dėl panaikinimo ir taikymo prasme yra 
perteklinė ir galinti kelti abejonių dėl teismo sprendimo aiškumo. Pastebėtina, 
kad norminio administracinio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu 
teisinės pasekmės yra įtvirtintos Administracinių bylų teisenos įstatymo 
116 straipsnyje. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo sprendimas 
atitinkamai keistinas.

Atsakovas apeliaciniame skunde taip pat nurodo nesutikimo su 
skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje 
įtvirtintu patvarkymu „Įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti paskelbtas 
„Valstybės žiniose“, taip pat dienraštyje „Respublika“ Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos lėšomis“.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 117 straipsnio 1 dalis nustato, 
kad administracinio teismo sprendimas dėl norminio administracinio 
akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo visais atvejais 
skelbiamas „Valstybės žiniose“, taip pat turi būti skelbiamas ir kitame spaudos 
leidinyje, kuriame oficialiai toks aktas buvo paskelbtas, o pagal šio straipsnio 
2 dalį administracinio teismo sprendimo skelbimo išlaidas apmoka institucija, 
įstaiga, tarnyba, įmonė, organizacija, kurios administracinis aktas (ar jo 
dalis) buvo pripažintas neteisėtu. Taigi įstatyme yra aiškiai ir imperatyviai 
reglamentuojama teismo sprendimo, kuriuo norminis administracinis aktas 
(ar jo dalis) pripažintas neteisėtu, paskelbimo tam tikruose leidiniuose tvarka. 
Todėl šiuo aspektu atsakovo apeliaciniame skunde nurodytas argumentas, jog 
nepagrįstas ir neracionalus yra nurodymas atitinkamuose leidiniuose paskelbti 
ne tik rezoliucinę, bet ir kitas sprendimo dalis, atmestinas kaip nepagrįstas. 
Be to, nors atsakovas nurodo, jog ir Konstitucinis Teismas formuoja praktiką, 
kad atsižvelgiant į norminio akto apimtį, pobūdį, dideles paskelbimo išlaidas 
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ir kt., nėra būtina visais atvejais skelbti teisės aktus visa apimtimi, tačiau 
teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog Konstitucinio Teismo formuojamos 
konstitucinės doktrinos nurodytu klausimu kontekste akivaizdu, jog skelbtinas 
procesinis sprendimas akivaizdžiai nėra tokios didelės apimties, jog remiantis 
šiuo argumentu galima būtų nevykdyti minėtų Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 117 straipsnio nuostatų dėl teismo sprendimo paskelbimo.

Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo 114 straipsnio 1 dalimi ir 140 straipsnio 
1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 12 d. 
sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

„Pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. 
sprendimo Nr. 01A-41-87 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklių 
tvirtinimo“ 4.3 punktas (2003 m. gruodžio 17 d. redakcija) ta apimtimi, 
kuria buvo numatyta išimtis dėl metalinių garažų statybos ir eksploatavimo 
bendrijų, Valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklių, patvirtintų Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. 01A-41-87 
„Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklių tvirtinimo“, 4.2 punktas 
(2003 m. gruodžio 17 d. redakcija) ta apimtimi, kuria buvo numatyta išimtis 
dėl metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų, bei 4.7 punktas 
(2003 m. spalio 1 d. redakcija) prieštaravo konstituciniams lygiateisiškumo 
ir teisinės valstybės principams, įstatymo viršenybės, objektyvumo, 
proporcingumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia imperatyvams (principams), 
įtvirtintiems Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 
(2006 m. birželio 27 d. redakcija) 3 straipsnio 1−4 punktuose, Lietuvos 
Respublikos viešojo administravimo įstatymo (1999 m. birželio 17 d. redakcija) 
4 straipsnio 1−4 punktuose, taip pat savivaldybės veiklos ir savivaldybės 
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, veiklos skaidrumo ir žmogaus 
teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo principams, įtvirtintiems Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos įstatymo (2000 m. spalio 12 d. redakcija) 4 
straipsnio 5, 8 ir 9 punktuose.

Pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. 
sprendimo Nr. 01A-41-87 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklių 
tvirtinimo“ 4.3 punktas (2003 m. gruodžio 17 d. redakcija) ta apimtimi, 
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kuria buvo numatyta išimtis dėl metalinių garažų statybos ir eksploatavimo 
bendrijų, Valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklių, patvirtintų Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. 01A-41-87 
„Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklių tvirtinimo“, 4.2 punktas 
(2003 m. gruodžio 17 d. redakcija) ta apimtimi, kuria buvo numatyta išimtis 
dėl metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų, bei 4.7 punktas 
(2003 m. spalio 1 d. redakcija) neprieštaravo Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 1.2 straipsnio 1 daliai ir 1.5 straipsnio 1 daliai.“

Nutartis skelbiama leidinyje „Valstybės žinios“ ir dienraštyje 
„Respublika“.

Nutartis neskundžiama.

1.9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 
(2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-236 redakcija) 155 punkto 
atitikties Vietos savivaldos įstatymo (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo 
Nr. X-1722 redakcija) 26 straipsnio 2 daliai bei Buhalterinės apskaitos 
įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 redakcija) 12 
straipsnio 1 daliai

Administracinė byla Nr. A442 -2576/2011
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2011 m. vasario 17 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės 
(kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjui Algirdui Petrikui,
atsakovo atstovui Egidijui Šimkūnui,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje ir atsakovo Utenos 
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rajono savivaldybės tarybos apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos 
administracinio teismo 2009 m. gruodžio 11 d. sprendimo administracinėje 
byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje pareiškimą 
atsakovui Utenos rajono savivaldybės tarybai dėl norminio akto teisėtumo 
ištyrimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą ir prašė 
ištirti:

1) ar Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu 
Nr. TS-3 (2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-236 redakcija) patvirtinto 
Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) veiklos reglamento 
(toliau – ir Reglamentas) 156 punkto nuostata „Tarybos nariams, dėl jų funkcijų 
ypatybių turintiems padidintą atstovavimo ir bendravimo su rinkėjais krūvį“ 
neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 1 daliai, 23 straipsnio 
5 punktui, 26 straipsnio 2 daliai (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 
redakcija);

2) ar Reglamento 155 ir 156 punktai, kurie nustato išmokų Tarybos 
nariams mokėjimą, tačiau nereglamentuoja, kaip tvirtinamas tokių išmokų 
dydis, neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai 
(2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija);

3) ar Reglamento 155 ir 156 punktai, kuriuose nėra nustatyta, kad 
išmokos Tarybos nariams skiriamos atsiskaitytinai, neprieštarauja Buhalterinės 
apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 daliai (2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-
574 redakcija).

Pareiškėjas nurodė, kad Reglamento 156 punkte nustatyta, jog Tarybos 
nariams, dėl jų funkcijų ypatybių turintiems padidintą atstovavimo ir 
bendravimo su rinkėjais krūvį, su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms 
kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugų išlaidoms 
padengti mokama iki 2,5 minimalios mėnesinės algos (toliau – ir MMA) 
dydžio išmoka kas mėnesį; apmokėjimas vykdomas Reglamento 155 punkte 
nustatyta tvarka, pagal Tarybos patvirtintą sąrašą. 2009 m. rugpjūčio 27 d. 
sprendimo Nr. TS-237 „Dėl savivaldybės tarybos nariams mokamų išmokų 
dydžio sąrašo patvirtinimo“ 1 punktu Taryba patvirtino Tarybos nariams 
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mokamų išmokų dydžių sąrašą, kuriame numatytas individualus išmokos 
dydis kiekvienam Tarybos nariui: merui, mero pavaduotojui bei Tarybos 
komitetų pirmininkams – didesnis, o eiliniams Tarybos nariams – mažesnis. 
Pareiškėjas nurodė, kad Reglamento 156 punkto nuostata, kuria numatyta 
Tarybos nariams, dėl jų funkcijų ypatybių turintiems padidintą atstovavimo 
ir bendravimo su rinkėjais krūvį, skirti skirtingo dydžio išmokas nei 
likusiems Tarybos nariams, kelia abejonių dėl jos teisėtumo. Pirma, Vietos 
savivaldos įstatymo 23 straipsnio 5 punktas įtvirtina vieną iš savivaldybės 
tarybos nario pareigų – nuolat bendrauti su rinkėjais, tačiau įstatyme nėra 
numatyta galimybė vieniems savivaldybės tarybos nariams daugiau, o kitiems 
mažiau atstovauti rinkėjams ir dėl to gauti diferencijuotas išmokas. Antra, 
Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybės 
tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams 
preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, 
kaip laikomasi įstatymų bei kaip vykdomi savivaldybės teisės aktai. Didesnių 
išmokų nustatymas Tarybos komitetų pirmininkams yra visiškai nepagrįstas, 
nes įstatyme nustatyta komiteto veiklos sritis nėra susijusi su funkcijomis, 
kurias vykdant būtų padidintas atstovavimo ar bendravimo su rinkėjais 
krūvis. Trečia, Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta, 
kad savivaldybės tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms 
kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms, kiek jų 
nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai savivaldybės administracija, apmokėti kas 
mėnesį gali būti mokama išmoka; šios išmokos dydis tvirtinamas savivaldybės 
tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. Tačiau šiuo atveju Reglamente 
nėra nustatyta, kaip tvirtinamas minėtos išmokos dydis. Reglamento 155 
punktas, kuriame numatyta, kad išmoka pervedama į asmeninę Tarybos 
nario sąskaita banke, ir 156 punktas, kuriame numatyta, kad apmokėjimas 
vykdomas 155 punkte nustatyta tvarka pagal Tarybos patvirtintą sąrašą, nėra 
Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Ketvirta, 
Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad visos 
ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. 
Reglamento 155 ir 156 punktuose nenustatyta, kad lėšos Tarybos nariams 
skiriamos atsiskaitytinai. Tai reiškia, kad Tarybos narių išlaidų kanceliarijos, 
pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms neturi būti pagrįstos 
apskaitos dokumentais.

Atsakovas su pareiškėjo pareiškimu nesutiko.
Atsakovas nurodė, kad Reglamento 155 ir 156 punktai neprieštarauja 

Vietos savivaldos bei Buhalterinės apskaitos įstatymų nuostatoms, o 
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pareiškime išdėstyti motyvai yra teisiškai nepagrįsti. Vietos savivaldos 
įstatymas įpareigoja savivaldybės tarybos narius nuolat bendrauti su rinkėjais. 
Įstatymas nedraudžia atskiriems savivaldybės tarybos nariams turėti skirtingą 
bendravimo su rinkėjais intensyvumą. Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 
2 dalyje numatyta, kad savivaldybės tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, 
veikla susijusioms atitinkamoms išlaidoms apmokėti kas mėnesį gali būti 
mokama išmoka, kurios dydis priklauso nuo to, kiek tokių išlaidų neapmoka 
savivaldybės administracija. Kitų apribojimų įstatymas nenumato. Todėl 
nepagrįstas pareiškėjo teiginys, kad įstatymas nenumato galimybės mokėti 
diferencijuotas išmokas savivaldybės tarybos nariams. Atsakovas nurodė, 
kad Reglamentu patvirtintos išmokos Tarybos nariams nesiejamos su kai 
kurių narių užimamomis mero ir mero pavaduotojo pareigomis, o nevienodą 
išmokų dydžio nustatymą sąlygoja veiklos užtikrinant efektyvų bendravimą 
su rinkėjais ypatybės. Eiliniai Tarybos nariai bendrauja su rinkėjais mažiau nei 
meras ar jo pavaduotojas. Atsakovas nurodė, kad išmokos yra pervedamos į 
Tarybos narių asmenines sąskaitas banke. Toks lėšų pervedimas apskaitomas 
teisės aktų nustatyta tvarka, todėl Reglamento 155 ir 156 punktai neprieštarauja 
Buhalterinės apskaitos įstatymui.

II.

Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 11 d. 
sprendimu: 

1) pripažino, kad Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. 
sprendimu Nr. TS-3 (2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-236 redakcija) 
patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 156 punktas 
ta apimtimi, kuria nustatyta, kad išmokos skiriamos „Tarybos nariams, dėl jų 
funkcijų ypatybių turintiems padidintą atstovavimo ir bendravimo su rinkėjais 
krūvį“, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai; 

2) pripažino, kad Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. 
sprendimu Nr. TS-3 (2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-236 redakcija) 
patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 155 punktas 
neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai;

3) pripažino, kad Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. 
sprendimu Nr. TS-3 (2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-236 redakcija) 
patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 155 ir 156 
punktai neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 1 daliai, 23 
straipsnio 5 punktui ir Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 daliai.



131

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

Teismas nurodė, kad Utenos rajono savivaldybės tarybos 
2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-3 buvo patvirtintas Utenos rajono 
savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, kurio XIII skirsnyje buvo numatytas 
Tarybos narių veiklos apmokėjimas. Reglamento 154 punktas numatė, kad 
Tarybos nariui su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto 
ryšio, transporto išlaidoms apmokėti mokama 0,4 MMA dydžio išmoka kas 
mėnesį. Komitetų pirmininkams ši išmoka yra 0,6 MMA dydžio. Išmoka 
mokama mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 10 dienos. Reglamento 155 
punkte buvo įtvirtinta nuostata, kad savivaldybės administracijos Buhalterinės 
apskaitos skyrius perveda minėtą išmoką į asmeninę Tarybos nario sąskaitą 
banke. Reglamento 156 punktas numatė, kad merui, mero pavaduotojui, mero 
patarėjui – tarybos nariui su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms telefono 
bei transporto išlaidoms bei paslaugoms poilsio, švenčių dienomis bei kitu ne 
darbo metu apmokėti mokama: merui – 2,5 MMA dydžio, mero pavaduotojui 
– 1,5 MMA dydžio, mero patarėjui – 0,5 MMA dydžio išmoka kas mėnesį 
155 punkte nustatyta tvarka. Teismas nurodė, kad 2009 m. rugpjūčio 27 d. 
sprendimu Nr. TS-236 Utenos rajono savivaldybės taryba pakeitė Reglamento 
156 punktą ir išdėstė jį taip: „Tarybos nariams, dėl jų funkcijų ypatybių 
turintiems padidintą atstovavimo ir bendravimo su rinkėjais krūvį, su jų, kaip 
tarybos narių, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, 
transporto paslaugų išlaidoms padengti mokama iki 2,5 MMA dydžio išmoka 
kas mėnesį. Išmoka mokama mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 10 dienos. 
Apmokėjimas vykdomas 155 punkte nustatyta tvarka, pagal Utenos rajono 
savivaldybės tarybos patvirtintą sąrašą“. Tuo pačiu sprendimu Reglamento 154 
punktas buvo pripažintas netekusiu galios. 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu 
Nr. TS-237 Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino Tarybos nariams 
mokamų išmokų dydžių sąrašą, pagal kurį išmokos buvo diferencijuotos, kai 
kuriems Tarybos nariams nustatant nuo 0,5 iki 2,2 MMA dydžio išmokas, 
o kitiems Tarybos nariams nustatant 0,4 MMA dydžio išmokas. Taigi nuo 
2009 m. rugpjūčio 27 d. Utenos rajono savivaldybės taryboje susiklostė tokia 
padėtis, kad išmokų Tarybos nariams gavimo galimybę ir jų maksimalų 
dydį apibrėžia Reglamento 156 punktas, o išmokų mokėjimo tvarką numato 
Reglamento 155 punktas. Konkretus Tarybos nariui skiriamos išmokos dydis 
nustatomas pagal individualų teisės aktą – Tarybos patvirtintą sąrašą. Teismas 
nurodė, kad iš pareiškėjo nagrinėjamu atveju paduoto pareiškimo turinio 
matyti, jog pareiškėjas supranta Reglamento 156 punktą, kaip suteikiantį teisę 
išskirti kai kuriuos tarybos narius pagal jų atstovavimo ir bendravimo su 
rinkėjais krūvį bei dėl to jiems skirti didesnes išmokas išlaidoms padengti.
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Teismas nurodė, kad Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje 
numatyta, kad savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai 
teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams 
teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, 
mero sprendimai. Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnyje yra įtvirtintos 
savivaldybės tarybos narių pareigos, o šio straipsnio 5 punkte – pareiga nuolat 
bendrauti su rinkėjais ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaityti 
rinkėjams savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. Vietos 
savivaldos įstatymo 26 straipsnyje reglamentuotas savivaldybės tarybos 
narių veiklos apmokėjimas, o šio straipsnio 2 dalis numato, kad savivaldybės 
tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, 
pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms, kiek jų nesuteikia ar 
neapmoka tiesiogiai savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį gali būti 
mokama išmoka; šios išmokos dydis tvirtinamas savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento nustatyta tvarka. Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 
dalis nustato, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti 
dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio 
įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.

Teismas nurodė, kad tiriamieji Reglamento 155 ir 156 punktai 
skirti reguliuoti teisinius Tarybos narių patirtų išlaidų, vykdant Tarybos 
nario funkcijas, atlyginimo santykius. Be to, Reglamento 155 punktas dar 
reglamentuoja ir teisinius atsiskaitymo tarp savivaldybės administracijos 
ir Tarybos nario santykius. Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 1 dalis 
reglamentuoja savivaldybės tarybos komitetų sudarymo tvarką bei jų veiklos 
sritis. Ši teisės norma nėra skirta savivaldybės tarybos narių, kurie kartu yra 
ir komitetų nariai ar jų pirmininkai, pirmininkų pavaduotojai, veiklos išlaidų 
nustatymui ar išmokų paskirstymui. Nei Reglamento 155 punkte, nei 156 
punkte nėra tiesiogiai kalbama apie tai, kad Tarybos nariams išmokos yra 
diferencijuojamos atsižvelgiant į jų darbą komitetuose ar pagal komitetuose 
užimamas pareigas. Teismas nurodė, kad Vietos savivaldos įstatymo 23 
straipsnio 5 punktas numato savivaldybės tarybos nario pareigą bendrauti su 
rinkėjais ir jiems atsiskaityti ne rečiau kaip kartą per metus, tačiau neapibrėžia, 
kad ši pareiga turi būti atlygintina, nenustato atstovavimo rinkėjams būdų ir 
formų, bendravimo su rinkėjais intensyvumo ir pan. Teismas nurodė, kad 
darytina išvada, jog minėtos teisės normos reguliuoja skirtingus teisinius 
santykius, todėl tarp Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies, 23 
straipsnio 5 punkto ir Reglamento 156 punkto negali būti prieštaravimo. 
Teismas nurodė, kad Reglamento 155 punktas nustato, jog savivaldybės 
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administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius perveda išmoką į asmeninę 
Tarybos nario sąskaitą banke, o tai reiškia, kad ši savivaldybės administracijos 
atlikta ūkinė operacija yra pagrindžiama popieriniu ar elektroniniu liudijimu, 
kuris surašomas lėšų pervedimo metu. Todėl darytina išvada, kad Reglamento 
155 punktas neprieštarauja Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 
daliai. Tai, kad Tarybos nariai nėra įpareigoti atsiskaitytinai naudoti skiriamas 
išmokas, nėra susiję su Buhalterinės apskaitos įstatymo reguliavimo sritimi, 
nes Tarybos nariai nėra ūkio subjektai ir jų atliekamos finansinių operacijų 
apskaitos Buhalterinės apskaitos įstatymas nereglamentuoja. Reglamento 
156 punktas, jį aiškinant sistemiškai su Reglamento 155 punktu, nėra skirtas 
tam, kad nustatytų Tarybos narių gaunamų išmokų mokėjimo tvarką ar 
atsiskaitymą už jas, todėl taip pat neprieštarauja Buhalterinės apskaitos 
įstatymo 12 straipsnio 1 daliai.

Teismas nurodė, kad aiškinant Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 
2 dalį, pažymėtina, jog įstatymų leidėjas, nustatydamas, kad visi savivaldybės 
tarybos nariai, nepriklausomai nuo to, kokias dar pareigas jie užima ar kokį 
darbą dirba, turi teisę į išmokas, susijusias su atitinkamomis išlaidomis, 
siekė užtikrinti savivaldybės tarybos narių tinkamą materialinį aprūpinimą 
įstatyme numatytoms funkcijoms atlikti. Išmokos, susijusios su kanceliarijos, 
pašto, telefono, interneto, transporto išlaidomis, yra tikslinės, kuriomis 
siekiama atlyginti tas išlaidas, kurias patiria visi savivaldybės tarybos nariai, 
vykdydami savo veiklą, ir kurių nepadengia savivaldybės administracija. 
Teismas nurodė, kad tiriamo Reglamento 156 punkto formuluotė tiesiogiai 
neišskiria konkrečių Tarybos narių ir nesieja jiems skiriamų išmokų dydžio 
su jų užimamomis pareigomis. Tačiau frazė „Tarybos nariams, dėl jų funkcijų 
ypatybių turintiems padidintą atstovavimo ir bendravimo su rinkėjais krūvį“, 
aiškinant ją gramatiškai, leidžia skirti išmokas tik tiems Tarybos nariams, kurie 
turi padidintą atstovavimo ir bendravimo su rinkėjais krūvį. Tarybos nariai, 
kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių turi normalų ar sumažintą atstovavimo 
ir bendravimo su rinkėjais krūvį, esant tokiai Reglamento 156 punkto 
redakcijai, negalėtų iš viso gauti išmokos. Kitoks šios formuluotės aiškinimas 
(loginis ar sisteminis) taip pat neleidžia suprasti Reglamento 156 punkto, 
kaip nustatančio vienodas sąlygas visiems Tarybos nariams. Toks teisinis 
reguliavimas diskriminuoja kai kuriuos Tarybos narius ir prieštarauja Vietos 
savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai. Teismas nurodė, kad viešojoje teisėje 
yra vadovaujamasi principu „draudžiama viskas, kas nėra leista“. Remiantis 
šiuo principu, savivaldybės tarybos teisė numatyti išmokas dėl patirtų 
išlaidų savivaldybės tarybos nariams negali būti aiškinama plečiamai, kaip 
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suteikianti įgaliojimus numatyti išmokas ne tik savivaldybės tarybos nariams, 
bet ir papildomas išmokas savivaldybės pareigūnams. Todėl Reglamento 156 
punktas negali būti suprantamas kaip leidžiantis susieti Tarybos nariams 
skiriamų išmokų dydį su jų einamomis savivaldybės pareigūnų (mero, mero 
pavaduotojų, mero patarėjų ar komitetų ir komisijų pirmininkų) pareigomis. 
Savivaldybės tarybos narių veiklos funkcinės ypatybės yra vienodos visiems 
savivaldybės tarybos nariams: jie turi dalyvauti savivaldybės tarybos 
posėdžiuose, komitetų ir komisijų darbe, bendrauti su rinkėjais, juos atstovauti 
ir jiems atsiskaityti. Turint omenyje savivaldybės tarybos narių lygiateisiškumą, 
tai, kad juos išrenka visi savivaldybės nuolatiniai gyventojai, kad kiekvienas 
savivaldybės tarybos narys yra visos savivaldybės bendruomenės atstovas, 
objektyviai negalimas vienų savivaldybės tarybos narių padidintas atstovavimo 
ir bendravimo su rinkėjais krūvis, lyginant su kitais savivaldybės tarybos 
nariais. Vietos savivaldos įstatyme numatytoms savivaldybės pareigūnų 
funkcijoms atlikti įstatymas numato galimybę steigti pagalbinį aparatą, kurio 
funkcija yra ne tik pagalba merui, rengiantis savivaldybės tarybos posėdžiams 
bei vykdant kitą veiklą, bet kartu ir mero bei jo pavaduotojų finansinis bei 
ūkinis aprūpinimas. Vietos savivaldos įstatyme (pvz., šio įstatymo19 straipsnio 
14 dalyje) yra numatyti specialūs instrumentai ir savivaldybės administracijos 
pareigos, susijusios su savivaldybės mero ir kitų pareigūnų finansiniu, ūkiniu 
bei materialiniu aptarnavimu. Šių instrumentų tikslas ir yra kompensuoti 
galimas papildomas išlaidas, kurias patiria savivaldybės pareigūnai, vykdydami 
savo funkcijas savivaldybės taryboje.

Teismas nurodė, kad Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalis 
nedetalizuoja, kiek išsamiai savivaldybės tarybos veiklos reglamente turėtų būti 
aprašyta išmokų savivaldybės tarybos nariams skyrimo ir jų dydžio nustatymo 
tvarka, todėl Reglamento 155 ir 156 punktai neprieštarauja šiai įstatymo normai 
ta apimtimi, kad juose nėra reglamentuota, kaip tvirtinamas išmokos dydis.

III.

Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo iš dalies pakeisti Panevėžio 
apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 11 d. sprendimą 
ir pripažinti, kad Reglamento 155 ir 156 punktai, kurie nustato išmokų 
Tarybos nariams mokėjimą, tačiau nereglamentuoja, kaip tvirtinamas tokių 
išmokų dydis, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai 
(2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija); kad Reglamento 155 ir 
156 punktai, kuriuose nėra nustatyta, kad išmokos Tarybos nariams skiriamos 
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atsiskaitytinai, prieštarauja Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 
daliai (2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 redakcija). Kitą Panevėžio 
apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 11 d. sprendimo dalį 
pareiškėjas prašo palikti nepakeistą.

Pareiškėjas nurodo, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 
2 dalį, turi būti žinomos su savivaldybės tarybos nario veikla susijusios 
kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidos; turi būti 
žinoma, kiek paslaugų suteikia ar už jas apmoka tiesiogiai savivaldybės 
administracija; išmokos dydis, atsiradęs kaip skirtumas tarp išlaidų ir šių 
išlaidų kompensavimo, kurį atlieka savivaldybės administracija, turi būti 
tvirtinamas savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka. 
Nagrinėjamu atveju Reglamente tokia tvarka nėra nustatyta. Tai, kad įstatyme 
nėra detalizuota, kiek išsamiai savavaldybės tarybos veiklos reglamente 
turėtų būti aprašyta išmokų savivaldybės tarybos nariams skyrimo ir jų 
dydžio nustatymo tvarka, nereiškia, kad tos tvarkos visai neturi būti. Šiuo 
atveju išmokos Tarybos nariams mokamos neatsižvelgiant į tai, kiek paslaugų 
nesuteikia ar už jas neapmoka tiesiogiai savivaldybės administracija, ir tai 
pažeidžia Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalį. Pareiškėjas nurodo, 
kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, savivaldybė yra 
viešasis juridinis asmuo. Analizuojant Buhalterinės apskaitos įstatymą, nekyla 
abejonių, kad savivaldybės ir jos institucijų buhalterinė veikla, jos apskaita ir 
organizavimas turi būti vykdomi laikantis šio įstatymo nuostatų. Nagrinėjamu 
atveju Taryba, tvirtindama Reglamentą ir numatydama jame išmokų 
Tarybos nariams mokėjimo galimybę, turėjo nustatyti, kad savivaldybės 
administracija, pervesdama išmokas į asmenines Tarybos narių sąskaitas, 
vadovautųsi Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies nuostatomis, 
reikalaujančiomis išlaidas pagrįsti jas patvirtinančiais dokumentais. Pareiškėjas 
nurodo, kad lėšos, kuriomis disponuoja savivaldybės administracija, yra 
savivaldybės biudžeto lėšos. Tiek visuomenė, tiek institucijos, prižiūrinčios, 
ar teisėtai, efektyviai ir ekonomiškai naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos, 
turi teisę žinoti, kur ir kaip jos naudojamos. Išmokos savivaldybės tarybos 
nariams nėra darbo užmokestis, o tai yra tikslinės lėšos. Pervedus konkrečią 
sumą į savivaldybės tarybos nario sąskaitą, nereiškia, kad visos šios lėšos bus 
panaudojamos realiai patirtoms išlaidoms kompensuoti. Savivaldybės tarybos 
narys tokiu atveju gauna papildomų, teisės aktuose nenustatytų pajamų, todėl ir 
yra būtina nustatyti, kad už šių lėšų panaudojimą būtų atsiskaitoma. Pareiškėjas 
nurodo, kad nagrinėjamu atveju Reglamento 155 ir 156 punktuose nėra 
reikalavimo atsiskaityti dėl išmokų mokėjimo ir naudojimo. Tai kelia abejonių 
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dėl šių punktų atitikimo Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 daliai. 
Pareiškėjas nurodo, kad Seimo nariams su jų parlamentine veikla susijusioms 
išlaidoms taip pat yra skiriamos lėšos, tačiau, kaip nurodyta Seimo statuto 15-3 
straipsnio 3 dalyje, kiekvieną mėnesį tam tikro dydžio lėšų suma yra skiriama 
atsiskaitytinai. Reglamentuojant išmokų savivaldybės tarybos nariams skyrimą, 
turi būti vadovaujamasi panašius santykius reglamentuojančia minėta Seimo 
statuto nuostata.

Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Panevėžio apygardos 
administracinio teismo 2009 m. gruodžio 11 d. sprendimo dalį, kuria nuspręsta 
pripažinti, kad Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. 
sprendimu Nr. TS-3 (2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-236 redakcija) 
patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 156 punktas 
ta apimtimi, kuria nustatyta, kad išmokos skiriamos „Tarybos nariams, dėl jų 
funkcijų ypatybių turintiems padidintą atstovavimo ir bendravimo su rinkėjais 
krūvį“, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai.

Atsakovas nurodo, kad Reglamento 156 punktas neprieštarauja 
norminiams aktams, taip pat ir Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 
daliai. Atsakovas nurodo, kad Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 5 punkte 
nustatyta savivaldybės tarybos nario pareiga nuolat bendrauti su rinkėjais ir ne 
rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaityti rinkėjams savivaldybės tarybos 
veiklos reglamento nustatyta tvarka. Įstatymas neapibrėžia bendravimo su 
rinkėjais nuolatinumo sąvokos bei nenustato bendravimo intensyvumo. 
Įstatymas nedraudžia atskiriems savivaldybės tarybos nariams, laikantis 
įstatyme nustatyto bendravimo nuolatinumo principo, turėti skirtingą 
bendravimo su rinkėjais intensyvumą. Tai atitinka realias savivaldybės 
tarybos narių atstovavimo rinkėjams sąlygas, sąlygojamas skirtingų rinkėjų 
grupių poreikių bei savivaldybės teritorijoje vykdomų projektų bei renginių 
ypatumų. Atsakovas nurodo, kad Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 
dalis nedraudžia mokėti diferencijuotas išmokas savivaldybės tarybos nariams. 
Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad savivaldybės 
tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, 
pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms apmokėti kas mėnesį 
gali būti mokama išmoka. Išmokos dydis priklauso nuo to, kiek minėtų 
paslaugų nesuteikia ir neapmoka tiesiogiai savivaldybės administracija. 
Kitų apribojimų įstatymas nenumato. Taip pat Vietos savivaldos įstatymo 26 
straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išmokos dydis tvirtinamas savivaldybės 
tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. Tvirtinimo tvarkos įstatymas 
nedetalizuoja. Nagrinėjamu atveju Reglamentu patvirtintas išmokų dydis ir 
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jų mokėjimo tvarka atitinka Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalį. 
Atsakovas nurodo, kad Reglamentu nustatytas teisinis reguliavimas ne tik 
užtikrina racionalų turimų lėšų panaudojimą, bet ir atitinka savivaldybėje 
susiklosčiusią darbo tvarką. Sprendimas nustatyti būtent tokią Reglamento 156 
punkto redakciją buvo priimtas bendru Tarybos narių sutarimu, atsižvelgiant 
į ne vienerių metų Tarybos darbo praktiką. Reglamento 156 punkto redakciją 
neatima galimybės nei vienam Tarybos nariui gauti išmokas, numatytas Vietos 
savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje. Atsakovas nurodo, kad Reglamentu 
nustatytas diferencijuotas išmokų dydis neprieštarauja ir teismų praktikai 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr. A438-560/2009).

Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą pareiškėjas prašo šį apeliacinį 
skundą atmesti.

Pareiškėjas nurodo, kad nei meras, nei jo pavaduotojas negali gauti 
papildomų išmokų su jų, kaip savivaldybės tarybos narių, veikla susijusioms 
kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms padengti. 
Visiems savivaldybės tarybos nariams turi būti nustatytas vienodas išmokų 
dydis su jų, kaip savivaldybės tarybos narių, veikla susijusioms kanceliarijos, 
pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms padengti. Tuo tarpu 
nagrinėjamu atveju atsakovas nustatė diferencijuotas išmokas Tarybos nariams 
ir būtent merui, jo pavaduotojui bei komitetų pirmininkams, kaip Tarybos 
nariams, išmokos kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto 
išlaidoms padengti yra didesnės nei kitiems Tarybos nariams.

Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą atsakovas prašo šį apeliacinį 
skundą atmesti.

Teisėjų kolegija

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

Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.
Pareiškėjas kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą 

su abstrakčiu prašymu ištirti norminio administracinio akto teisėtumą. 
Kadangi nagrinėjamoje byloje į apygardos administracinį teismą dėl 
norminio administracinio akto teisėtumo kreipėsi ne individualią bylą 
nagrinėjantis teismas, o Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje, todėl norminio 
administracinio akto teisėtumo bylos išsprendimas tiesiogiai nėra susijęs su 
individualių asmenų teisių gynimu. 
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Pareiškėjas prašė ištirti, ar Utenos rajono savivaldybės tarybos 
2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-3 (2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo 
Nr. TS-236 redakcija) patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento 156 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad išmokos skiriamos 
tarybos nariams, dėl jų funkcijų ypatybių turintiems padidintą atstovavimo ir 
bendravimo su rinkėjais krūvį, neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 
straipsnio 2 daliai; taip pat prašė ištirti, ar Utenos rajono savivaldybės tarybos 
2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-3 (2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo 
Nr. TS-236 redakcija) patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento 156 punktas neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 
1 daliai, 23 straipsnio 5 punktui ir Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 
1 daliai.

Po skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo Utenos 
rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. TS-233 buvo 
pakeistas Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu 
Nr. TS-3 (2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-236 redakcija) patvirtinto 
Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 156 punktas (b. l. 74). 
Taigi Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-3 
(2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-236 redakcija) patvirtinto Utenos 
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 156 punkto, kurio teisėtumą buvo 
prašoma ištirti šioje administracinėje byloje, redakcija neteko galios.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi 
pozicijos, kad ginčijamo norminio administracinio akto panaikinimas iki 
sprendimo byloje priėmimo reiškia, jog tais atvejais, kai į administracinį 
teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo kreipiasi ne teismai, 
o kiti Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnyje nurodyti 
subjektai, norminio administracinio akto teisėtumo byla praranda savo 
objektą. Ginčijamas norminis administracinis aktas yra panaikintas, o jo 
teisėtumo ar neteisėtumo konstatavimas administracinio teismo sprendimu 
nėra būtinas, siekiant administraciniam ar bendrosios kompetencijos 
teismui įvykdyti teisingumą individualioje byloje (Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. I1-1/2006; 2007 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I6-
2/2007; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje A756-1405/2010; 
2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1421/2010). 
Nors šiuo atveju ginčijamo norminio administracinio akto dalis neteko galios 
jau po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo, tačiau pirmosios 
instancijos teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, nes buvo apskųstas apeliacine 
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tvarka (Administracinių bylų teisenos įstatymo 96 str. 2 d.). Todėl, teisėjų 
kolegijos nuomone, ir šioje byloje turi būti atsižvelgta į minėtose Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo nutartyse suformuotą įstatymų aiškinimo 
ir taikymo praktiką. Dėl šių motyvų pirmosios instancijos teismo sprendimas 
dalyje dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu 
Nr. TS-3 (2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-236 redakcija) patvirtinto 
Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 156 punkto teisėtumo 
tyrimo naikintinas, ir byla šioje dalyje nutrauktina.

Pažymėtina, kad norminio administracinio akto teisėtumo bylos 
nutraukimas dėl šio norminio administracinio akto panaikinimo (pakeitimo), 
neužkerta kelio individualią bylą nagrinėjančiam administraciniam ar 
bendrosios kompetencijos teismui kreiptis į administracinį teismą prašant 
ištirti nebegaliojančio (pakeisto) norminio administracinio akto teisėtumą. 

Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas, kad Utenos 
rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-3 
(2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-236 redakcija) patvirtinto Utenos 
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 155 punktas neprieštarauja 
Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai (2008 m. rugsėjo 15 d. 
įstatymo Nr. X-1722 redakcija) bei Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 
straipsnio 1 daliai (2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 redakcija), 
teisingai aiškino minėtų įstatymų nuostatas. Teisėjų kolegija sutinka su 
pirmosios instancijos teismo motyvais dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 
2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-3 (2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo 
Nr. TS-236 redakcija) patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento 155 punkto atitikties Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 
daliai (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija) bei Buhalterinės 
apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 daliai (2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-
574 redakcija). Pareiškėjas apeliaciniame skunde iš esmės nėra išdėstęs naujų 
aplinkybių, į kurias nebūtų atsižvelgęs pirmosios instancijos teismas, todėl 
teisėjų kolegija nekartoja pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytų 
argumentų dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 155 
punkto teisėtumo. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje dėl 
Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-3 
(2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-236 redakcija) patvirtinto Utenos 
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 155 punkto atitikties Vietos 
savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 daliai (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo 
Nr. X-1722 redakcija) bei Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 daliai 
(2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 redakcija) paliktinas nepakeistas.
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Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 
punktu, 140 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktais, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Apeliacinius skundus patenkinti iš dalies.
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 11 d. 

sprendimo dalį, kuria pripažinta, kad Utenos rajono savivaldybės tarybos 
2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-3 (2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo 
Nr. TS-236 redakcija) patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 
veiklos reglamento 156 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad išmokos 
skiriamos „Tarybos nariams, dėl jų funkcijų ypatybių turintiems padidintą 
atstovavimo ir bendravimo su rinkėjais krūvį“, prieštarauja Vietos savivaldos 
įstatymo 26 straipsnio 2 daliai bei sprendimo dalį, kuria pripažinta, kad 
Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-3 
(2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-236 redakcija) patvirtinto Utenos 
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 156 punktas neprieštarauja 
Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 1 daliai, 23 straipsnio 5 punktui ir 
Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 daliai, panaikinti ir bylą šioje 
dalyje nutraukti.

Kitą Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 11 d. 
sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

1.10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 4 d. 
sprendimu Nr. T2-325 „Dėl kainos už padidėjusią ir specifinę nuotekų 
taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Kainos už 
padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą skaičiavimo ir taikymo tvarkos 
aprašo 9 dalies, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ir 9.5 punktų atitikties Lietuvos 
Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 
straipsnio 3, 4, 5 dalims
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Administracinė byla Nr. A858-888/2011
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-00045-2010-7

Procesinio sprendimo kategorija 17.2
 

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2011 m. balandžio 11 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Romano 
Klišausko (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės „KLAIPĖDOS 
VANDUO“ atstovėms I. T. ir E. A.,
trečiojo suinteresuoto asmens UAB „ESPERSEN LIETUVA“ atstovui advokatui 
Tomui Juodžiui,
trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos atstovei Vilmai Adamavičiūtei,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės „KLAIPĖDOS 
VANDUO“ ir atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos apeliacinius 
skundus dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. 
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos 
teismo prašymą dėl norminio administracinio akto dalies teisėtumo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:

I.

Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. vasario 2 d. nutartimi (b. l. 6) 
kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas ištirti 
norminio administracinio akto dalies teisėtumą (ryšys su individualia byla 
Nr. 2A-66-123/2010). Pareiškėjas prašymu (b. l. 7–10) prašo patikrinti, ar 
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Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. T2-
325 „Dėl kainos už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą skaičiavimo ir 
taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – ir ginčijamas aktas, Sprendimas) 
patvirtinto „Kainos už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą skaičiavimo ir 
taikymo tvarkos aprašo“ (toliau – ir Aprašas) 9 dalis, 9 dalies 9.1., 9.2., 9.3., 
9.4., 9.5. punktai atitinka Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 22 straipsnio 3, 4, 5 dalis 
dėl nuotekų tvarkymo kainų nustatymo principų ir tvarkos. UAB „ESPERSEN 
LIETUVA“ (toliau – ir UAB „Espersen Lietuva“) pateikė prašymą dėl norminio 
administracinio akto dalies atitikties įstatymui, kuriuo prašo teismo kreiptis į 
administracinį teismą. Sprendimu patvirtintas Aprašas, nustatantis nuotekų 
tvarkymo paslaugų kainas, nėra suderintas su Valstybine kainų ir energetikos 
kontrolės komisija, todėl nėra patikrintas tokių kainų nustatymo pagrįstumas, 
atitiktis paslaugų kainodaros principams, pažeidžiamas atsakovo, kaip 
abonento, teisėtas interesas mokėti tokią nuotekų paslaugų kainą, kuri būtų 
apskaičiuota vadovaujantis teisės aktais. UAB „Espersen Lietuva“ nurodė, 
kad nustatyta tvarka neapskaičiavus ir nesuderinus nuotekų kainos, minėto 
norminio administracinio akto dalis prieštarauja Įstatymo 22 straipsnio 3, 4, 
5 dalims. Civilinėje byloje akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“ (toliau 
– ir AB „Klaipėdos vanduo“) savo reikalavimą dėl skolos priteisimo iš UAB 
„Espersen Lietuva“ už padidėjusio užteršimo nuotekų tvarkymą grindžia 
Aprašu. Nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymą, jo principus ir tvarką 
reglamentuoja Įstatymas, todėl teisėjų kolegijai kilo abejonių, ar šioje byloje 
taikomas norminis administracinis aktas – Sprendimu patvirtintas aprašas, 
nustatantis nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, atitinka Įstatymo 22 straipsnio 
3, 4, 5 dalis.

Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės taryba pateikė atsiliepimą 
(b. l. 77–79), kuriame nurodė, kad prieštaravimų aukštesnės galios teisės 
aktui nėra ir norminis administracinis aktas paskelbtas tinkamai. Šilumos ir 
geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo ir valymo organizavimas 
yra viena iš savivaldybių funkcijų, numatyta Vietos savivaldos įstatymo (toliau 
– ir VSĮ) 7 straipsnio 16 punkte. VSĮ 17 straipsnio 21 punkte nustatyta, kad 
savivaldybės taryba nustato kainas ir tarifus už savivaldybės kontroliuojamų 
įmonių teikiamas atlygintinas paslaugas. Įsakymas buvo patvirtintas 
vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainų nustatymo metodikos (toliau – ir Metodika) 53.10 punktu, atsižvelgiant į 
2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-
236 patvirtintą Nuotekų tvarkymo reglamentą (toliau – ir Reglamentas). Aprašą 
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atsakovas patvirtino, siekdamas įgyvendinti principą „teršėjas moka“, t. y. tam, 
kad visi vartotojai, Klaipėdos miesto gyventojai, neturėtų padengti abonentų, 
kurių nuotekos yra didesnės ir (arba) specifinės taršos, nuotekų surinkimo, 
valymo išlaidų. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir 
VKEKK, Komisija) kompetencijai nepriskirta derinti savivaldybių teisės aktų 
projektus, Komisija nederina padidintos ir (arba) specifinės taršos nuotekų 
kainų. Suderinti tokias kainas būtų objektyviai neįmanoma ar ypač sudėtinga, 
nes šios paslaugos kaina tiesiogiai priklauso nuo kiekvieno konkretaus 
abonento išleidžiamų nuotekų kiekio ir taršos pobūdžio. Informacija apie 
Sprendimo priėmimą paskelbta 2007 m. spalio 11 d. dienraštyje „Klaipėda“, 
tačiau paskelbtoje informacijoje dėl korektūros klaidos nurodyta neteisinga 
akto priėmimo data – 2007 m. rugsėjo 27 d. Atsakovas pabrėžė, kad teisės 
akto paskelbimas nėra savitikslis dalykas – tai reikalinga, kad teisės subjektai 
žinotų, koks yra atitinkamas teisės aktas, galėtų susipažinti su visu teisės aktu 
ir jį vykdyti, šiuo atveju nusiskundimų dėl galimybės susipažinti su teisės aktu 
nebuvo. Be to, nuotekų šalinimo paslaugų gavėjų ir paslaugų teikėjų teisiniai 
santykiai grindžiami sutartimis, kuriose taip pat yra nuorodos į tiriamą 
norminį administracinį aktą.

Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Espersen Lietuva“ kartu su 
Klaipėdos apygardos teismui pateiktu prašymu taip pat pateikė atsiliepimą 
(b. l. 70–71), kuriame nurodo naujai paaiškėjusias aplinkybes, susijusias su 
ginčijamo akto paskelbimu teisės aktų nustatyta tvarka. UAB „Espersen 
Lietuva“ nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl Lietuvos 
respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 
12 straipsnį savivaldybių atstovaujamų institucijų priimti norminiai teisės 
aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną 
po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie norminio 
teisės akto priėmimą ir viso norminio teisės akto paskelbimo atitinkamojoje 
savivaldybės interneto tinklapyje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta 
vėlesnė jų įsigaliojimo data. Oficialiame informaciniame pranešime apie 
teisės akto priėmimą nurodoma teisės akto priėmimo data, numeris, antraštė, 
jei ji yra, išdėstoma priimto sprendimo esmė ir nurodomas interneto 
tinklalapio, kuriame paskelbtas teisės aktas, adresas. Atsakovas nėra įvykdęs 
visų ginčijamo akto paskelbimo sąlygų, nes nėra vietinėje spaudoje paskelbęs 
apie ginčijamo akto priėmimą. Klaidingo pranešimo paskelbimas negali būti 
prilyginamas tinkamam pranešimui apie norminio teisės akto paskelbimą, 
nes tai prieštarautų konstituciniam teisinės valstybės principui. Byloje yra 
pagrindas vertinti, ar ginčijamas aktas apskritai yra oficialiai galiojantis 
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norminis teisės aktas, nes, kaip išaiškino Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas (žr. 2002 m. sausio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I6-9/2002) 
administraciniams teismams nėra teismingos bylos dėl prašymų ištirti, ar 
nepradėję galioti norminiai administraciniai aktai neprieštarauja įstatymams 
ar Vyriausybės norminiams aktams.

Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Klaipėdos vanduo“ atsiliepimu (b. l. 
49–53) nurodė, kad palaiko atsakovą. Principas „teršėjas moka“ yra įtvirtintas 
Europos Bendrijos steigimo sutarties 174 straipsnio 2 dalyje. Šio principo esmė 
yra ta, kad subjektas, kurio veikla sukėlė žalą arba realią tokios žalos grėsmę 
aplinkai, turi būti finansiškai atsakingas ir tobulintų savo technologijas žalos 
aplinkai pavojui sumažinti, kad sumažintų savo galimą finansinę atsakomybę. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35/ET „Dėl atsakomybės 
už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti)“ 
preambulės 2 punkte nustatyta, kad žalos aplinkai išvengimas ir ištaisymas 
turėtų būti įgyvendinamas plėtojant steigimo sutartyje nurodytą „teršėjas 
moka“ principą ir laikantis tolydžios plėtros principo. Preambulės 18 punkte 
įtvirtinta, kad pagal principą „teršėjas moka“ subjektas, padarantis žalos 
aplinkai arba sukeliantis realią tokios žalos grėsmę, iš esmės turi atlyginti 
būtinųjų žalos prevencijos arba ištaisymo priemonių išlaidas. Taip pat, kad 
šie subjektai galiausiai turėtų padengti žalos aplinkai įvertinimo išlaidas 
ir, jei reikia, tokios žalos susidarymo realios grėsmės vertinimo išlaidas. 
Kompetentinga institucija, jei ji pati arba per trečiąją šalį veikia už subjektą, 
turėtų užtikrinti, kad jos patirtos išlaidos būtų susigrąžintos iš šio subjekto. 
Be to, kad šie subjektai galiausiai turėtų padengti žalos aplinkai įvertinimo 
išlaidas ir, jei reikia, tokios žalos susidaryme neišvengiamos (realios) grėsmės 
įvertinimo išlaidas. Šios direktyvos reikalavimai yra perkelti į Įstatymą, todėl 
Įstatymo nuostatos turi būti aiškinamos sistemiškai, kartu su kitomis šiuos 
teisinius santykius reguliuojančiomis teisės normomis. Vadovaujantis Įstatymo 
22 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis bei Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2001 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 119 patvirtinta 
Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo metodika, AB 
„Klaipėdos vanduo“ apskaičiavo teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kainą 
2,24 Lt/m3 be pridėtinės vertės mokesčio. Ši kaina nustatoma nuotekoms, 
kuriose neviršijamos bazinės (ribinės) taršos koncentracijos. Vadovaujantis 
Metodikos 53 punktu, nuotekų tvarkymo kaina nustatoma vadovaujantis 
nuostata, kad įmonei turi būti padengtos valymo sąnaudos ir jos mokamas 
mokestis už taršą. Apskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo kainas, vadovaudamasi Įstatymo nuostatomis, AB „Klaipėdos 
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vanduo“ pateikė VKEKK derinti. Komisija, derindama vandens tiekimo ir 
nuotekų, neviršijančių leistinų taršos koncentracijų, kainas, suderina ir pajamų 
dydį, kuris gali būti gaunamas už padidintą ir specifinę taršą. Taip Komisija, 
derindama nuotekų, kurių tarša neviršija bazinės taršos koncentracijos, kainą, 
suderino būsimas pajamas už nuotekų padidintą bei taršą bendra apimtimi. 
Padidintos ir (arba) specifinės taršos nuotekų kainų atskirai Komisija nederina. 
Suderinusi su VKEKK, AB „Klaipėdos vanduo“ pateikė kainas Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybai, kuri 2008 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. T2-252 patvirtino 
nuotekų, kuriose neviršijamos bazinės (ribinės) taršos elementų koncentracijos, 
tvarkymo kainas – 2,24 Lt/m3 be pridėtinės vertės mokesčio. Tokiu būdu 
yra įgyvendinamas principas „teršėjas moka“, nes Metodikos 53.15 punktas 
leidžia konkretiems vartotojams, kurių nuotekos padidintos ir specifinės 
taršos, skaičiuoti papildomą padidintos ir specifinės taršos kainą. Atsakovas, 
vykdydamas VSĮ 17 straipsnio 21 punktu priskirtas funkcijas, atsižvelgdamas 
į 2007 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. Dl-
515 patvirtintą Nuotekų tvarkymo Reglamentą bei įgyvendindamas principą 
„teršėjas moka“, teisėtai ir pagrįstai priėmė ginčijamą sprendimą.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisija atsiliepimu (b. l. 118–122) palaikė UAB „Espersen Lietuva“ nuomonę. 
VKEKK nurodė, kad pagal Įstatymo 22 straipsnio 5 dalį, viešieji vandens tiekėjai, 
vadovaudamiesi Metodikos nuostatomis, apskaičiuoja tiekiamo geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų kainas ir, suderinę su Komisija, teikia jas tvirtinti 
savivaldybių taryboms. Geriamojo vandens paslaugų kainos skaičiuojamos pagal 
Komisijos nustatytas sąnaudas atskiroms geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo veiklos dalims. AB „Klaipėdos vanduo“ minėtų paslaugų kainos buvo 
suderintos 2008 m. gegužės 28 d. Komisijos nutarimu Nr. 03-66 „Dėl akcinės 
bendrovės „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų kainų“, šios kainos nustatytos iki 2011 m. gruodžio 31 d. Geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo principai 
reglamentuojami Įstatymo 22 straipsnyje, o Komisija, derindama kainas, įvertina 
visas būtinąsias sąnaudas nuotekų nuotekoms išvalyti iki privalomų į valyklą 
priimti nuotekų taršos ribų, nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. Dl-236 patvirtintu Nuotekų tvarkymo 
reglamentu. UAB „Klaipėdos vanduo“ taikomos kainos už padidėjusios ir 
(ar) specifinės taršos nuotekų tvarkymą nebuvo suderintos su Komisija, kaip 
tai numato Įstatymas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnyje numatyta, kad 
Komisija derina visų įmonių, veikiančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
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tvarkymo srityje, paslaugų kainas. Įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnyje taip pat 
akcentuojama, kad kainos visiems vandens tiekėjams nustatomos vadovaujantis 
Įstatyme nustatytais kainodaros principais, t. y. minėtais nediskriminavimo, 
sąnaudų susigrąžinimo, „teršėjas moka“ principais. VKEKK pažymėjo, kad 
nei Įstatymas, nei kiti įstatymai neišskiria ir neapibrėžia „padidintos, specifinės 
taršos“ nuotekų, kaip atskiros nuotekų rūšies, taip pat nenumato kitokios kainų 
už minėtų nuotekų tvarkymo paslaugas derinimo ar nustatymo tvarkos bei 
kitokių kainos nustatymo principų. Pagal Įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje pateiktą 
nuotekų sąvoką, nuotekos apibrėžiamos kaip buityje, ūkio ar gamybinėje veikloje 
naudotas arba perteklinis (kritulių, paviršinis, drenažinis ar pan.) vanduo, kurį 
jo turėtojas, naudodamasis nuotekų tvarkymo infrastruktūra, išleidžia į gamtinę 
aplinką arba į kitiems asmenims priklausančią nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 
Baigtinis nuotekų sąrašas nepateiktas, taip pat nėra numatyta kitos padidintos, 
specifinės taršos nuotekų tvarkymo kainų nustatymo tvarkos. Todėl padidintos 
ir (ar) specifinės taršos nuotekų kainos gali būti padidintos, tačiau jos turi būti 
derinamos Įstatymo nustatyta tvarka. 

VKEKK atkreipė dėmesį, kad Metodikos 53.10 punktas neįgalioja ir 
juo labiau neįpareigoja savivaldybių tarybų priimti teisės aktų, nustatančių 
papildomos padidintos ir specifinės taršos kainos skaičiavimo tvarką. Komisija 
įstatymais nėra įgaliota deleguoti ar nustatyti papildomas funkcijas savivaldybių 
institucijoms. Išplėstinis Komisijos įgaliojimų traktavimas pažeistų teisėtumo 
principą, reiškiantį, kad viešojo administravimo subjektas negali peržengti jam 
įstatymų suteiktos kompetencijos ribų (Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo plenarinės sesijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis) bei nepiktnaudžiavimo 
valdžia principą, reiškiantį, kad viešojo administravimo institucijoms draudžiama 
vykdyti veiklą, neturint tam suteiktų įgaliojimų (Viešojo administravimo 
įstatymo 3 str. 4 d.). Todėl viešojo administravimo subjekto atlikti viešojo 
administravimo veiksmai, viršijant jam suteiktus įgaliojimus, taip pat norminių 
administracinių teisės aktų leidimas, viršijant suteiktą kompetenciją, yra neteisėti 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje 
Nr. I8-15/2007). Aprašo priėmimo metu galiojusio VSĮ 17 straipsnio 21 punkto 
nuostata suteikė atsakovui teisę patvirtinti ginčo Aprašą, tačiau toks savivaldybės 
tarybos teisės aktas neturėtų prieštarauti Komisijos Metodikoje nustatytiems 
kainodaros reikalavimams, o nustatyta kaina turi būti suderinta su Komisija. 
Klaidinga norminio akto data vietinėje spaudoje neturėtų būti laikoma esmine 
klaida, sutrukdžiusia teisinių santykių subjektui žinoti, koks yra galiojančio teisės 
akto turinys, ir jį vykdyti, jeigu buvo tiksliai nurodytas Aprašo pavadinimas ir 
interneto svetainės, kurioje paskelbtas teisės aktas, adresas.
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II.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 7 d. 
sprendimu (b. l. 148–159) pareiškėjo Klaipėdos apygardos teismo prašymą 
tenkino; pripažino, kad Klaipėdos miesto savivaldybės 2007 m. spalio 4 d. 
sprendimu Nr. T2-235 patvirtinto Kainos už padidėjusią ir specifinę nuotekų 
taršą skaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. ir 9.5. punktai 
prieštarauja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 ir 5 dalies nuostatoms ir laiko juos 
panaikintais. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ginčas iškeltas siekiant 
pašalinti abejones, ar Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 
nustatytos kainos už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą turėjo būti 
suderintos su VKEKK, kaip yra derinamos kitos nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainos. Šioje byloje nenagrinėjamas ginčas dėl mokesčio apskaičiavimo 
teisingumo, pagrįstumo ir ekonominio tikslingumo. Pažymėtina, kad byloje 
taip pat nėra ginčo prieš principą „teršėjas moka“ bei atsakovo teisės priimti 
skundžiamą norminį aktą, todėl argumentų ir motyvų, neliečiančių ginčo 
esmės, teismas nevertino ir neanalizavo. Pirmosios instancijos teismas 
pateikė bylai aktualų teisinį reguliavimą (Įstatymo, Reglamento, VKEKK 
nuostatų, Metodikos bylai aktualių redakcijų nuostatos). Klaipėdos apygardos 
administracinis teismas pažymėjo, kad ginčijamas sprendimas priimtas 
savivaldybės administravimo subjekto; sprendimu patvirtintas Aprašas yra 
privalomas fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems ūkinę veiklą, 
kurie yra AB „Klaipėdos vanduo“ abonentai; Aprašas nustato elgesio taisykles, 
skirtas individualiai požymiais neapibūdintų subjektų grupei (Administracinių 
bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 2 str. 9 ir 13 d.). Norminis teisės aktas 
paskelbtas pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir 
įsigaliojimo tvarkos įstatymo 12 straipsnio 1 dalį. Faktas, kad informaciniame 
pranešime nurodyta netiksli norminio teisės akto data, nesutrukdė teisinių 
santykių subjektams žinoti, koks yra galiojančio teisės akto turinys, ir jį vykdyti, 
nes informaciniame pranešime buvo nurodyta, kokiu klausimu priimtas 
norminis aktas bei nurodyta, kur galima rasti norminio akto visą tinkamai 
paskelbtą tekstą, todėl paminėta paskelbimo klaida laikytina neesmine (ABTĮ 
4 str. 6 d.). Byloje įrodyta, kad viešasis vandens tiekėjas AB „Klaipėdos vanduo“ 
apskaičiavo teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, tačiau su VKEKK 
jų nesuderino. AB „Klaipėdos vanduo“ argumentas, jog Komisija, derindama 
vandens tiekimo ir nuotekų, neviršijančių leistinų taršos koncentracijų, kainas, 
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suderina ir pajamų dydį, kuris gali būti gaunamas už padidintą ir specifinę 
taršą ir todėl nustatytų kainų už tokių nuotekų tvarkymą derinti nereikia, 
atmestinas kaip nepagrįstas, nes planuojamos įmonės pajamos ir nustatytas 
mokestis teršėjui nėra analogiškos sąvokos.

Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad visų nuotekų, tiek buitinių, 
tiek gamybinių, tiek viršijančių, tiek neviršijančių didžiausios leistinos 
koncentracijos tvarkymas, į kurį įeina ir paslaugų kainų reguliavimas, yra 
valstybinės reikšmės veikla jau vien todėl, kad pagal Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 47 straipsnio 1 ir 2 dalį Lietuvos Respublikai išimtine 
nuosavybės teise priklauso valstybinės reikšmės vidaus vandenys, teritorijos 
kontinentinis šelfas bei ekonominė zona Baltijos jūroje. Nuotekų tvarkymas 
liečia daugybę valstybės reguliuojamų interesų, kiekvienam iš jų reguliuoti 
ir kontroliuoti yra paskirta atitinkama institucija. Valstybės dalyvavimas 
nuotekų tvarkymo kainodaroje yra reglamentuotas Įstatymu ir kitais teisės 
aktais. Faktas, kad gamybinių nuotekų (padidėjusios ir (ar) specifinės taršos) 
kainodaros principas atskirai nereglamentuotas, reiškia tik tai, kad tokių 
nuotekų kainodara turi būti organizuojama taip, kaip ir kitų nuotekų. Kitoks 
aiškinimas būtų nelogiškas, nes jeigu su Komisija privalu derinti neviršijančių 
didžiausios leistinos koncentracijos nuotekų tvarkymo kainas, nuotekoms, 
kurios potencialiai yra pavojingesnės, toks derinimas turi būti privalomas ir jų 
tvarkymo reglamentavimui turi būti nustatoma ne mažiau griežta valstybinė 
tvarkymo ir kainodaros kontrolė. Valstybinė padidėjusios ir (ar) specifinės 
taršos nuotekų kainodaros kontrolė taip pat turi užtikrinti ir vartotojų 
teisių apsaugą. Komisijos funkcija yra derinti kainas, t. y. ne tik tikrinti jų 
apskaičiavimo teisingumą ir pagrįstumą pagal teisės aktus, bet ir tikrinti, 
lyginti, kad atitinkamos savivaldybės nustatomos kainos konkrečiam vartotojui 
sutiktų, būtų analogiškos kitos savivaldybės panašiam vartotojui nustatytoms 
kainoms bei kitų teikėjų nustatytoms kainoms. Tokia kontrolė yra savotiška 
garantija ir tam, kad savivaldybės nenustatytų savo kontroliuojamoms 
įmonėms palankesnių sąlygų. Sprendimas, kuriuo buvo patvirtintas Kainos 
Aprašas, toje dalyje, kurioje buvo nustatytos nuotekų tvarkymo kainos, 
privalėjo būti suderintas su VKEKK Įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nustatyta 
tvarka tam, kad būtų užtikrinti Įstatymo 22 straipsnio 3 ir 4 dalyje nustatyti 
kainodaros nuostatai. Šios bylos dalykas nėra tikrinti AB „Klaipėdos vanduo“ 
mokesčio apskaičiavimo teisingumo, pagrįstumo ir ekonominio tikslingumo, 
todėl viešojo vandens tiekėjo apskaičiuoti ir savivaldybės tarybos patvirtinti 
mokesčiai prieštarauja įstatymui tik ta apimtimi, kad nebuvo suderinti su 
VKEKK.
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III.

Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS 
VANDUO“ apeliaciniu skundu (b. l. 162–166) prašo panaikinti pirmosios 
instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą. AB „Klaipėdos 
vanduo“ nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo bylos iš 
esmės ta apimtimi, kuria turėjo išnagrinėti, neatliko įrodymų vertinimo 
pagal ABTĮ 57 straipsnyje nustatytas taisykles, nepagrindė sprendimo pagal 
ABTĮ 86 straipsnio 2 dalies ir 87 straipsnio 4 dalies reikalavimus. Įstatymas 
yra specialusis teisės aktas, reglamentuojantis vandentvarkos ūkio veiklą bei 
vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo pareigą savo ūkinę veiklą vykdyti taip, 
kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo funkcionavimas, taip pat visuomenės poreikius atitinkanti plėtra, 
sudaranti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims priimtinomis sąlygomis 
apsirūpinti tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu ir gauti geros kokybės 
nuotekų tvarkymo paslaugas. Analizuojant Įstatyme pateiktus apibrėžimus 
matyti, kad buitinės atliekos ir gamybinės nuotekos skiriasi. Buitinių nuotekų ir 
nuotekų padidinta tarša tvarkymo kaina labai skiriasi. Iš Įstatymo 22 straipsnio 
4 dalies matyti, kad šioje dalyje įstatymų leidėjas, nustatydamas kainodaros 
principus, imperatyviai numato, jog nuotekų tvarkymo paslaugų kainos turi 
priklausyti nuo abonento (vartotojo) išleidžiamų teršalų kiekio ir taršos 
pobūdžio. Todėl VKEKK privalėjo parengti metodiką, pagal kurią vandens 
tiekėjai turėjo apskaičiuoti teikiamų padidintos ir specifinės nuotekų tvarkymo 
paslaugų kainas. Pagal Metodiką šios kainos apskaičiuoti neįmanoma, nes 
negalima diferencijuoti sąnaudų pagal valomų nuotekų koncentraciją. Kadangi 
Komisija derina tik pagal Metodiką paskaičiuotas kainas, tapo neįmanoma 
minėtų kainų pateikti Komisijai derinti. Tai, kad įstatymų leidėjas Įstatyme 
nebuvo sureguliavęs situacijos, kaip turi būti apskaičiuojamos padidintos 
bei specifinės taršos nuotekų kainos, o Komisija, nenustačiusi minėtų kainų 
paskaičiavimo metodikos, nereiškia, jog padidintos bei specifinės taršos 
nuotekas išleidžiantys ir aplinką teršiantys subjektai gali mokėti už šias 
nuotekas tokią kainą, kokią moka buitiniai vartotojai, taip pažeidžiant Lietuvos 
Respublikos aplinkosaugos politikos ir „teršėjas moka“ principus. Esant tokiai 
reguliavimo spragai, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, įgyvendindama 
jai Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 21 punkte priskirtas funkcijas, 
atsižvelgdama į Reglamentą bei įgyvendindama principą „teršėjas moka“ 
priėmė Aprašą. 
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Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės taryba apeliaciniu skundu 
(b. l. 171–173) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir 
priimti naują sprendimą, pripažįstant, kad Aprašo 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. ir 9.5. 
punktai neprieštarauja Įstatymo 22 straipsnio 3, 4 ir 5 dalims. Atsakovas 
nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nemotyvuotas. 
Atsakovas atkreipia dėmesį į Metodikos 53.10 punktą, kuriame nustatyta, jog 
nuotekų tvarkymo kaina nustatoma vadovaujantis nuostata, kad įmonei turi 
būti padengtos nuotekų surinkimo, valymo ir dumblo tvarkymo sąnaudos ir 
mokestis už taršą; konkretiems abonentams, kurių nuotekos yra didesnės ir 
(arba) specifinės taršos, vadovaujantis teisės aktais, skaičiuojama papildoma 
padidintos ir specifinės taršos kaina. Šiuo punktu inter alia vadovavosi 
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, Sprendimu tvirtindama Aprašą. 
Ginčijamais Aprašo punktais nėra nustatytos nuotekų tvarkymo kainos, 
šiais punktais reglamentuojamas tik kainos apskaičiavimas už padidintą 
ir (ar) specifinę taršą. Komisija derina kainas, tačiau nei vienu teisės aktu 
nenustatyta pareiga (suteikta teisė) derinti savivaldybės tarybos sprendimu 
patvirtintos kainos už padidintą ir (ar) specifinę taršą apskaičiavimo tvarką. 

Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „ESPERSEN LIETUVA“ atsiliepimu 
į apeliacinį skundą (b. l. 181–184) nesutiko su pateiktais apeliaciniais 
skundais. UAB „Espersen Lietuva“ nurodo, kad pirmosios instancijos 
teismo sprendimas yra motyvuotas, aiškus. Vien nuoroda Apraše į Įstatymą 
patvirtina, jog ginčijamas aktas turi teisinį ryšį su Įstatymu ir ginčijamo akto 
rengėjas bei leidėjas norėjo, kad tokį ryšį jis turėtų. Be to, nuotekų kainos 
apskaičiavimas yra sudėtinė kainos nustatymo proceso dalis. Nuotekų 
kainų apskaičiavimo tvarką reglamentuoja Metodika, todėl nereikia naujai 
reglamentuoti to, kas jau yra reglamentuojama ir atsakovui privaloma. Bylos 
esmė yra norminio administracinio akto teisėtumo patikrinimas. Pareiškėjas 
ir neprašė atsakovui nustatyti kokius nors įsipareigojimus, o tik prašė ištirti 
akto teisėtumo klausimą. Bylos nagrinėjimo dalyko nesudarė ir principo 
„teršėjas moka“ aiškinimas bei taikymas – dėl to ginčo nebuvo. Nuotekų 
kainų nustatymo procedūros teisiniame reglamentavime teisinių spragų 
nėra, ji yra aiški ir nedviprasmiška, nustatyta Įstatymo 22 straipsnyje. AB 
„Klaipėdos vanduo“, būdamas vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju, žinojo 
teisinį reglamentavimą, nustatytą Įstatymo 22 straipsnyje dėl privalomumo 
derinti kainas ir suvokė savo pareigas tai atlikti, tik nesugebėjo dėl tam tikrų 
priežasčių jų pateikti derinti VKEKK. 

Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisija atsiliepimu į apeliacinius skundus (b. l. 188–192) sutiko su 
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pirmosios instancijos teismo sprendimu. VKEKK nurodo, kad atsižvelgdamas 
į Įstatyme nustatytas Komisijos funkcijas kainodaros srityje, norėdamas 
nustatyti, ar atitinkami Aprašo punktai neprieštarauja Įstatymui, teismas 
taip pat turėjo įvertinti, ar atsakovas Įstatymu buvo įgaliotas priimti teisės 
aktą, nustatantį kainos už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą skaičiavimo 
ir taikymo principus, jeigu taip, tai ar gali atsakovas, vadovaudamasis 
Aprašu, nustatyti kitokią, didesnę kainą už padidėjusią ir specifinę nuotekų 
taršą, nesuderinęs jos su Komisija. VKEKK pažymi Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktiką, aiškinant viešojo administravimo subjektų 
kompetencijos ribas (administracinės bylos Nr. I1-4/2006, I8-15/2007, 
I444-4/2008). Vadovaujantis Metodikos 49.2.2, 49.2.4, 50, 53.1 punktais, 
nustatytos kainos turi būti suderintos su Komisija. Komisija, derindama 
kainas, įvertina visas būtinąsias sąnaudas nuotekoms išvalyti iki privalomų 
į valyklą priimti nuotekų taršos ribų, nustatytų Reglamente. AB „Klaipėdos 
vanduo“ geriamojo vandens ir nuotekų valymo paslaugų kainos, neviršijant 
Reglamente nustatytų leistinų taršos koncentracijų, buvo suderintos 
Komisijos 2008 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. O3-66. AB „Klaipėdos vanduo“ 
taikomos kainos už padidėjusios ir (ar) specifinės taršos nuotekų tvarkymą 
nebuvo suderintos su Komisija, kaip tai numatyta Įstatyme. Nei Įstatyme, nei 
kituose teisės aktuose neišskiriama ir neapibrėžiama padidintos specifinės 
taršos nuotekų, kaip atskiros nuotekų rūšies, taip pat nėra numatyta kitokia 
kainų, už minėtų nuotekų tvarkymo paslaugas, derinimo ar nustatymo 
tvarka bei kitokie kainos nustatymo principai. Padidintos ir (ar) specifinės 
taršos nuotekų kainos turi būti derinamos Įstatymo nustatyta tvarka. Visų 
nuotekų – ir buitinių, ir gamybinių, viršijančių ar neviršijančių Reglamente 
nustatytą leistiną teršalų koncentraciją – tvarkymas yra valstybinės reikšmės 
veikla, kuriai vykdyti ir kontroliuoti valstybė paskyrė atitinkamas institucijas. 
Nuotekų tvarkymo paslaugų kainodara yra reglamentuota Įstatyme ir 
Metodikoje. Aplinkybė, kad padidėjusios ir (ar) specifinės taršos kainodara 
nėra atskirai reglamentuota, reiškia, kad tokių nuotekų kainodara turi būti 
organizuojama kaip ir kitų nuotekų. 

Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į trečiojo 
suinteresuoto asmens akcinės bendrovės „KLAIPĖDOS VANDUO“ apeliacinį 
skundą (b. l. 193–194) su apeliaciniu skundu sutinka.
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Teisėjų kolegija

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

Apeliaciniai skundai atmestini.
Byloje nagrinėjamas norminio administracinio akto teisėtumo klausimas. 

Nagrinėjamu atveju ginčijama, ar Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 
2007 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. T2-325 „Dėl kainos už padidėjusią ir 
specifinę nuotekų taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto 
Kainos už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą skaičiavimo ir taikymo tvarkos 
aprašo 9 dalis, 9 dalies 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. ir 9.5. punktai neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 
straipsnio 3, 4, 5 dalims dėl nuotekų tvarkymo kainų nustatymo principų ir 
tvarkos. Šia apimtimi yra vertinamas pirmosios instancijos teismo sprendimo 
teisėtumas ir pagrįstumas. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Aprašo 
9.1., 9.2., 9.3., 9.4. ir 9.5. punktai prieštarauja Įstatymo 22 straipsnio 3, 4 ir 5 
dalims. 

Vertinant Aprašo atitinkamų punktų teisėtumą, būtina pažymėti, kad 
bylai aktualiais Aprašo punktais yra nustatyta, kaip apskaičiuojama (kiek 
padidinama) nuotekų tvarkymo paslaugų kaina už padidėjusią ir specifinę 
nuotekų taršą asmenims, sudariusiems su vandens tiekėju sutartį dėl nuotekų 
tvarkymo paslaugų teikimo arba prisijungusio savo nuotekų šalinimo 
įrenginius prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens 
tiekėjas. Įstatymo 22 straipsnio 3–5 dalyse yra įtvirtintos nuostatos dėl tiekiamo 
geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo 
inter alia tai, kad viešieji vandens tiekėjai, vadovaudamiesi geriamojo vandens 
ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, apskaičiuoja 
tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kainas ir, 
suderinę su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, teikia tvirtinti 
savivaldybių, kurių teritorijose tiekia geriamąjį vandenį ir teikia nuotekų 
tvarkymo paslaugas, taryboms. Esminis klausimas byloje – ar toks reguliavimas, 
kai pagal Aprašą Klaipėdos miesto savivaldybės taryba be VKEKK pritarimo 
nuotekų kainoms nustato, kaip apskaičiuojama nuotekų tvarkymo paslaugų 
kaina už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą, neprieštarauja Įstatymo 22 
straipsnio 3–5 dalyse įtvirtintoms geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų kainų nustatymo nuostatoms.
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Nagrinėjamu atveju pirmiausiai būtina įvertinti, ar nuotekų, kurių tarša 
yra padidinta ar specifinė, tvarkymo kaina turi ar gali būti nustatoma kitaip nei 
kitų nuotekų. Pagal Įstatymo 2 straipsnio 5 dalį nuotekos yra buityje, ūkio ar 
gamybinėje veikloje naudotas arba perteklinis (kritulių, paviršinis, drenažinis ar 
pan.) vanduo, kurį jo turėtojas, naudodamasis nuotekų tvarkymo infrastruktūra, 
išleidžia į gamtinę aplinką arba į kitiems asmenims priklausančią nuotekų 
tvarkymo infrastruktūrą. Nuotekų tvarkymo reglamente yra detalizuojamos 
nuotekų sampratos (išskiriamos buitinės nuotekos ir gamybinės nuotekos), 
tačiau šis atskyrimas nepaneigia egzistuojančio reguliavimo, pasireiškiančio 
per tam tikrų teisių ir pareigų vykdymą, tvirtinant nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainas. Tik aiški išimtis, kuria įstatymų leidėjas patvirtintų kitokią nuotekų 
(padidintos ar specifinės taršos) tvarkymo paslaugų kainų nustatymą bei 
tvirtinimą, galėtų būti pagrindu taikyti kitokius procedūrinius reikalavimus.

Pagal Įstatymo 22 straipsnio 5 dalį, viešieji vandens tiekėjai (nagrinėjamu 
atveju – AB „Klaipėdos vanduo“) turi įgyvendinti inter alia pareigą, 
vadovaudamiesi geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų 
nustatymo metodika, apskaičiuoti tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų 
nuotekų tvarkymo paslaugų kainas ir, suderinę su Komisija, teikti tvirtinti 
savivaldybių taryboms. Tad viešasis vandens tiekėjas turi pirmiausiai, 
besivadovaudamas paslaugų kainų nustatymo metodika, apskaičiuoti tiekiamo 
geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, o po to, 
suderinęs su Komisija, teikti šias kainas tvirtinti atitinkamos savivaldybės 
tarybai. Nagrinėjamos bylos kontekste viešasis vandens tiekėjas pagrįstai 
teigia, kad jis objektyviai negalėjo vadovautis atitinkamų paslaugų nustatymo 
metodika, nes padidintos ar specifinės taršos nuotekų tvarkymo kainos negali 
būti apskaičiuotos pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų kainų nustatymo metodiką (žr. inter alia Metodikos 53.15 punktą) 
(b. l. 165). Tačiau metodikos dėl kokios nors specifinės nuotekų rūšies 
tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo nebuvimas savaime nereiškia, kad šios 
specifinės nuotekų rūšies tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimas (taip pat 
ir šio skaičiavimo tvarka) paliekamas viešojo vandens tiekėjo ar atitinkamos 
savivaldybės tarybos diskrecijai. Skaičiuojant tokią specifinę kainą, kurios 
neapima Metodika ar kitas jos kainos skaičiavimą reglamentuojantis teisės 
aktas, būtina laikytis bendrų Įstatyme įtvirtintų kainos skaičiavimo principų, 
inter alia paslaugų kaina turi būti pagrįsta būtinosiomis sąnaudomis, 
susijusiomis su viešojo vandens tiekimo veikla (Įstatymo 22 str. 3 d.), paslaugų 
kainodara nustatoma vadovaujantis nediskriminavimo, sąnaudų susigrąžinimo 
principais ir principu „teršėjas moka“; kainos gali būti diferencijuojamos pagal 
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atskiras abonentų (vartotojų) kategorijas, atsižvelgiant į kriterijus, susijusius su 
būtinosiomis sąnaudomis, reikalingomis vandeniui patiekti ir (arba) nuotekų 
tvarkymo paslaugoms teikti tam tikros kategorijos abonentams (vartotojams); 
nuotekų tvarkymo paslaugų kainos turi priklausyti nuo abonento (vartotojo) 
išleidžiamų teršalų kiekio ir taršos pobūdžio (Įstatymo 22 str. 4 d.). Taip viešasis 
vandens tiekėjas, tinkamai apskaičiavęs atitinkamą nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainą, privalo vykdyti kitą pareigą – suderinęs su Komisija, teikti šias kainas 
tvirtinti atitinkamos savivaldybės tarybai (Įstatymo 22 str. 5 d.). 

Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl atitinkamos paslaugos kainos derinimo 
su Komisija, atmestinas trečiojo suinteresuoto asmens AB „Klaipėdos vanduo“ 
argumentas dėl to, jog Komisija yra nurodžiusi AB „Klaipėdos vanduo“ 
nederinti atitinkamų kainų (b. l. 165). Komisijos 2009 m. balandžio 21 d. 
raštas Nr. R2-642 (b. l. 54), kuriuo Komisija taip pat nurodo, jog nederina 
padidintos ir (arba) specifinės taršos nuotekų kainų, negali būti nagrinėjamos 
situacijos kontekste laikomas Įstatyme įtvirtintų privalomų reikalavimų 
nesilaikymo priežastimi, priimant ginčijamą aktą, nes šio rašto priėmimo data 
yra 2009 m. balandžio 21 d., t. y. po byloje ginčijamo akto priėmimo. Teisėjų 
kolegija pažymi, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog kainų projektas prieš 
pateikiant jį tvirtinti savivaldybei, buvo teikiamas derinti VKEKK ir kad 
pastaroji būtų atsisakiusi tai daryti. Teisėjų kolegijos vertinimu, argumentai, jog 
pagal bylai aktualiu metu esantį reguliavimą AB „Klaipėdos vanduo“ neturėjo 
galimybių apskaičiuoti padidėjusios bei specifinės taršos nuotekų valymo 
kainų, yra atmestini, nes, pirmiausiai, kaip buvo nurodyta anksčiau, Įstatyme 
įtvirtinti bendri kainos skaičiavimo principai, be to, byloje nėra duomenų apie 
tai, kad nesant atitinkamos kainos skaičiavimo metodikos, šios kainos būtų 
neįmanoma apskaičiuoti – tai paneigia faktas, jog ir be atitinkamos metodikos 
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba sugebėjo patvirtinti Aprašą, kuriame 
buvo numatyta kainų už padidėjusios bei specifinės nuotekų taršos valymą 
skaičiavimo tvarka, o trečiojo suinteresuoto asmens atstovė bylos nagrinėjimo 
pirmosios instancijos teisme metu pažymėjo, jog minėtą Aprašą paruošė ji 
(b. l. 143). Vadinasi, objektyviai buvo ir yra įmanoma, vadovaujantis Įstatyme 
nustatytomis bendromis nuostatomis, patvirtinti kainų skaičiavimo tvarką, 
net ir nesant atitinkamos VKEKK patvirtintos metodikos. Be to, posėdžio 
metu buvo patvirtinta, kad nagrinėjant bylą teisme, atitinkamų nuotekų kainų 
projektas buvo pateiktas VKEKK ir pastaroji jį suderino.

Vis dėlto teisėjų kolegija pažymi, kad situacija, kai nėra atitinkamų 
nuotekų valymo kainų skaičiavimo metodikos, yra ydinga, tačiau ji savaime 
negali suponuoti galimybės nevykdyti Įstatyme įtvirtintų imperatyvių 
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reikalavimų, ypač kai nėra aiškių įrodymų, jog tokių imperatyvių reikalavimų 
vykdymas yra objektyviai neįmanomas ar nepagrįstai sudėtingas. Teisėjų 
kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiais, kad būtinybė 
derinti specifinių nuotekų valymo kainas su Komisija yra susijusi ir inter alia 
su vartotojų teisių apsauga. Tai pasireiškia tuo, kad tam tikroje savivaldybėje 
egzistuojanti specifinių nuotekų valymo kaina turi būti pagrįsta ir jos 
apmokėjimas neturi būti perkeltas galutinių paslaugos (nuotekų valymo) 
vartotojams tokia apimtimi, kuri būtų nepagrįsta, lyginant su kitose 
savivaldybėse egzistuojančiomis kainomis.

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios 
instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, pagrindo tenkinti 
apeliacinius skundus nėra, todėl jie atmestini, pirmosios instancijos teismo 
sprendimas paliktinas nepakeistu.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės „KLAIPĖDOS 
VANDUO“ ir atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos apeliacinius 
skundus atmesti.

Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. 
sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.
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1.11. Dėl Kauno miesto tarybos 1997 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. 18 
„Dėl Šlaitų, priklausančių Kauno miesto gamtiniam karkasui, apsaugos, 
naudojimo ir tvarkymo nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto ir juo patvirtintų 
Šlaitų, priklausančių Kauno miesto gamtiniam karkasui, apsaugos, 
naudojimo ir tvarkymo nuostatų 1.1-1.9, 2.1–2.2, 3.1–3.4, 4.1–4.5, 5.1–
5.8, 6.1–6.2 punktų atitikties Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 
dalies 32 ir 33 punktams, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 daliai, Saugomų 
teritorijų įstatymo 5 straipsniui ir 22 straipsnio 5 ir 6 dalims, Viešojo 
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 
4 dalims

Administracinė byla Nr. A858-2154/2011
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-2-2010-9

Procesinio sprendimo kategorija 17.2
 

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2011 m. gegužės 12 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio 
(pranešėjas) ir Romano Klišausko,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjo Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje atstovei Marijai 
Annai Čibirauskienei,
atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos atstovei Inai Giedrikienei,
trečiajam suinteresuotam asmeniui G. J.,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą 
dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 7 d. sprendimo 
administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje 
pareiškimą (atsakovas – Kauno miesto savivaldybės taryba, tretieji suinteresuoti 
asmenys – G. J., Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 
Valstybės saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos) dėl norminio 
administracinio akto teisėtumo.
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Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje (toliau – ir Vyriausybės 
atstovas) pareiškimu (b. l. 126–134) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį 
teismą, prašydamas ištirti, ar Kauno miesto tarybos (toliau – ir Taryba) 
1997 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. 18 „Dėl Šlaitų, priklausančių Kauno miesto 
gamtiniam karkasui, apsaugos, naudojimo ir tvarkymo nuostatų patvirtinimo“ 
(toliau – ir Sprendimas, ginčijamas Sprendimas) 1 punktas ir juo patvirtintų 
Šlaitų, priklausančių Kauno miesto gamtiniam karkasui, apsaugos, naudojimo 
ir tvarkymo nuostatų (toliau – ir Nuostatai, Šlaitų nuostatai) 2.1–2.2, 3.1–3.4, 
4.1–4.5, 5.1–5.8, 6.1–6.2 punktai neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 
(toliau – ir VSĮ) 16 straipsnio 2 dalies 32 ir 33 punktams; ar Sprendimo 1 
punktas ir juo patvirtintų Nuostatų 1.1–1.9, 2.1–2.2, 3.1–3.4, 4.1–4.5, 5.1–5.8, 
6.1–6.2 punktai neprieštarauja Žemės įstatymo (toliau – ir ŽĮ) 32 straipsnio 4 
daliai, Saugomų teritorijų įstatymo (toliau – ir STĮ) 5 straipsniui, 22 straipsnio 
5 ir 6 dalims, Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 3 straipsnio 
1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 4 dalims; pripažinus, kad Sprendimas ir juo 
patvirtinti Nuostatai prieštarauja nurodytoms įstatymų nuostatoms, laikyti 
Sprendimo 1 punktą ir juo patvirtintų Nuostatų 1.1–1.9, 2.1–2.2, 3.1–3.4, 4.1–
4.5, 5.1–5.8, 6.1–6.2 punktus panaikintais; nustatyti, kad panaikintas norminis 
administracinis aktas (jo dalis) negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos. 

Pareiškėjas nurodė, kad Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje yra 
tinkamas subjektas pareiškimui dėl norminio teisės akto atitikimo įstatymų 
nuostatoms paduoti. Prašomas ištirti Sprendimas ir jo pagrindu patvirtinti 
Nuostatai yra norminis administracinis aktas, nes jame įtvirtinti bendro 
pobūdžio nurodymai tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams, kurie 
orientuojami į ateitį ir numatyti taikyti daug kartų. Šis aktas paskelbtas 
2008 m. liepos 25 d. dienraščio ,,Lietuvos rytas“ priede ,,Laikinoji sostinė“, o 
visas tekstas patalpintas Kauno miesto savivaldybės svetainėje internete www.
kaunas.lt. Ginčo sprendimas įsigaliojo kitą dieną po jo paskelbimo vietinėje 
spaudoje, nes jame nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo diena. Šiuo atveju nėra 
duomenų, kad norminis administracinis aktas buvo tinkamai ir nustatyta 
tvarka paskelbtas po jo priėmimo, t. y. 1997 metais. Sprendimo 1 punktas, 
Nuostatų 1.1–1.9, 2.1–2.2, 3.1–3.4, 4.1–4.5, 5.1–5.8, 6.1–6.2 punktai prieštarauja 



158

I. Administracinių teismų praktika

VAĮ 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 4 dalims, kadangi viešojo 
administravimo subjektas atliko viešojo administravimo veiksmus, viršydamas 
jam suteiktus įgaliojimus ir suteiktą kompetenciją; ŽĮ 32 straipsnio 4 daliai, 
kadangi ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimus gali nustatyti tik įstatymai 
ir Vyriausybės nutarimai; Saugomų teritorijų įstatymo 5 straipsniui, 22 
straipsnio 5 ir 6 dalims, nes Nuostatai nepatenka į minėtuose straipsniuose 
nurodytą veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių dokumentų ratą 
nei reikalavimų priėmimo procedūrų ir formų, nei turinio prasme. Taip 
pat Sprendimo 1 punktas, Nuostatų atitinkami punktai prieštarauja VSĮ 
16 straipsnio 2 dalies 32 ir 33 punktams, nes savivaldybės tarybai nesuteikti 
įgaliojimai reglamentuoti gamtiniam karkasui priklausančių šlaitų apsaugos, 
naudojimo ir tvarkymo bei ūkinės veiklos juose taisykles bei apribojimus.

Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į pareiškimą 
(b. l. 137–145) prašė pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, 
kad skundžiamas aktas buvo priimtas 1997 m. kovo 13 d. Kauno miesto 
savivaldybės 2008 m. liepos 28 d. raštu Nr. (A27V122)-R-23995 Vyriausybės 
atstovas Kauno apskrityje buvo informuotas, kad nėra informacijos apie 
Sprendimo paskelbimą, tačiau rašte nenurodyta, kad norminis aktas apskritai 
nebuvo paskelbtas, o tik informuota, jog duomenų apie paskelbimą nėra. 
Pareiškėjas nenurodė teisės akto, įpareigojančio atsakovą saugoti informaciją 
apie norminio akto paskelbimą. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo pozicija, 
kad teisėtumas tiriamas norminio akto paskelbimo metu galiojusių teisės aktų 
pagrindu, taip nesilaikant lex retro non agit principo. VSĮ suteikia savivaldybės 
tarybai teisę reglamentuoti gamtiniam karkasui priklausančių šlaitų apsaugą ir 
naudojimą. Viena iš savarankiškų savivaldybės funkcijų yra steigti ir tvarkyti 
savivaldybės saugomas teritorijas, kraštovaizdžio objektus. Atsakovas nesutiko 
su pareiškėjo pozicija, kad savivaldybės institucijos neturi įstatymo suteiktų 
įgaliojimų reglamentuoti žemės naudojimą savivaldybės teritorijoje, nes ŽĮ 
normos numato diskrecijos teisę atlikti kitas įstatymo nustatytas funkcijas 
žemės naudojimo ir apsaugos srityje. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Kauno 
miesto šlaitai, priklausantys gamtiniam karkasui, yra išskirti Kauno miesto 
savivaldybės bendrajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės 
tarybos 2003 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-242. 

Trečiasis suinteresuotas asmuo G. J. atsiliepimu į pareiškimą (b. l. 68–
70) su pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti. G. J. nurodė, kad dalis jai natūra 
grąžinto žemės sklypo yra šlaite ir sklypo ribų pažymėjimo akte įrašyti 
ginčijami Nuostatai. Jos nuomone, žemės grąžinimo, įsigijimo dokumentuose 
Nuostatai taikomi neteisėtai.
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II.

Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 7 d. sprendimu 
(b. l. 166–177) pripažino, kad Kauno miesto tarybos 1997 m. kovo 13 d. 
sprendimo Nr. 18 „Dėl Šlaitų, priklausančių Kauno miesto gamtiniam karkasui, 
apsaugos, naudojimo ir tvarkymo nuostatų patvirtinimo“ 1 punktas ir juo 
patvirtintų Šlaitų, priklausančių Kauno miesto gamtiniam karkasui, apsaugos, 
naudojimo ir tvarkymo nuostatų 2.1–2.2, 3.1–3.4, 4.1–4.5, 5.1–5.8, 6.1–6.2 
punktai prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 32 ir 33 
punktams; pripažino, kad Sprendimo 1 punktas ir juo patvirtintų Nuostatų 
1.1–1.9, 2.1–2.2, 3.1–3.4, 4.1–4.5, 5.1–5.8, 6.1–6.2 punktai prieštarauja Žemės 
įstatymo 32 straipsnio 4 daliai, Saugomų teritorijų įstatymo 5 straipsniui, 22 
straipsnio 5 ir 6 dalims, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 
4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 4 dalims; panaikino Sprendimo 1 punktą ir juo 
patvirtintų Nuostatų 1.1–1.9, 2.1–2.2, 3.1–3.4, 4.1–4.5, 5.1–5.8, 6.1–6.2 punktus; 
dėl kitos reikalavimų dalies pareiškimą atmetė kaip nepagrįstą.

Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Nuostatai yra norminis teisės 
aktas, nes atitinka norminio teisės akto kriterijus, apibrėžtus VAĮ 2 straipsnio 
10 dalyje, Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 2 
straipsnio 13 dalyje bei teisės doktrinoje. Pagal Sprendimo paskelbimo dieną 
(2008 m. liepos 25 d.) galiojusią Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos 
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 12 
straipsnio redakciją, savivaldybių atstovaujamųjų institucijų priimti norminiai 
teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą 
dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie norminio 
teisės akto priėmimą ir viso norminio teisės akto paskelbimo atitinkamos 
savivaldybės interneto tinklalapyje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta 
vėlesnė jų įsigaliojimo data. Sprendimas ir juo patvirtinti Nuostatai įsigaliojo 
2008 m. liepos 26 d., t. y. kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje ir 
galioja iki šiol, nes byloje nėra objektyvių ir neginčijamų duomenų (jų teismui 
nepateikė ir atsakovas), patvirtinančių, jog minėti administraciniai aktai 
buvo įstatymų nustatyta tvarka tinkamai paskelbti po jų priėmimo dienos – 
1997 m. kovo 13 d. Nepagrįstas atsakovo motyvas, jog savivaldybės institucijos 
neprivalo saugoti 1997 metų spaudos ir dėl to turi būti preziumuojama, kad 
visi norminiai teisės aktai buvo paskelbti pagal tuo metu galiojusius įstatymo 
reikalavimus. Savivaldos institucija neturi pareigos saugoti spaudos, tačiau 
privalo saugoti informaciją apie jos institucijų priimtų teisės aktų paskelbimą 
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ir įsigaliojimą. Tokia pareiga yra suponuojama bendrųjų reikalavimų 
teisėkūros subjektams ir remiasi konstituciniu teisinės valstybės principu. 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas), 
aiškindamas konstitucinio teisinės valstybės principo įgyvendinimą teisėkūros 
procese, yra pabrėžęs, kad konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja 
įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: 
teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų; kad 
teisinių santykių subjektai galėtų žinoti, ko iš jų reikalauja teisė, teisės normos 
turi būti nustatomos iš anksto, teisės aktai turi būti oficialiai skelbiami, jie turi 
būti vieši ir prieinami (2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).

Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 
32 ir 33 punktai nesuteikia savivaldybės tarybai įgaliojimų reglamentuoti 
gamtiniam karkasui priklausančių šlaitų apsaugos, naudojimo ir tvarkymo 
bei ūkinės veiklos juose taisyklių bei apribojimų, todėl Sprendimo 1 punktas, 
Nuostatų 2.1–2.2, 3.1–3.4, 4.1–4.5, 5.1–5.8, 6.1–6.2 punktai prieštarauja VSĮ 16 
straipsnio 2 dalies 32 ir 33 punktams (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo redakcija). 
Žemės naudojimo sąlygų nustatymas savivaldybių administravimo subjektų 
norminiais aktais nenumatytas, t. y. savivaldybių institucijos neturi įstatymo 
suteiktų įgaliojimų reglamentuoti žemės naudojimą savivaldybės teritorijoje. 
Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimus gali nustatyti tik įstatymai ir 
Vyriausybės nutarimai. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, Ginčo sprendimo 
1 punktas, Šlaitų nuostatų 1.1–1.9, 2.1–2.2, 3.1–3.4, 4.1–4.5, 5.1–5.8, 6.1–6.2 
punktai prieštarauja ŽĮ 32 straipsnio 4 daliai (2010 m. birželio 18 d. įstatymo 
redakcija). Nuostatai nepatenka į STĮ 5 ir 22 straipsniuose nurodytą veiklą 
saugomose teritorijose reglamentuojančių dokumentų ratą nei reikalavimų 
priėmimo procedūrų ir formų, nei turinio prasme. Todėl Sprendimo 1 
punktas ir Nuostatų 1.1–1.9, 2.1–2.2, 3.1–3.4, 4.1–4.5, 5.1–5.8, 6.1–6.2 punktai 
prieštarauja STĮ 5 straipsniui, 22 straipsnio 5 ir 6 dalims (2001 m. gruodžio 4 d. 
įstatymo redakcija). Kauno miesto savivaldybės taryba, priimdama Sprendimą, 
viršijo įstatymais jai priskirtos kompetencijos ribas, todėl Sprendimo 1 
punktas ir Nuostatų 1.1–1.9, 2.1–2.2, 3.1–3.4, 4.1–4.5, 5.1–5.8, 6.1–6.2 punktai 
prieštarauja VAĮ 3 straipsnio 1 ir 4 punktams bei 6 straipsnio 2 ir 4 dalims 
(2009 m. birželio 11 d. įstatymo redakcija). Reikalavimas nustatyti, kad 
panaikintas norminis administracinis aktas (jo dalis) negali būti taikomas 
nuo jo priėmimo dienos, atmestinas kaip nepagrįstas; Teismas atsižvelgė į 
konkrečias šios bylos aplinkybes, faktinę situaciją, į tai, jog šis prašymas nėra 
motyvuotas, nepateikti objektyvūs ir neginčijami įrodymai, patvirtinantys 
neigiamų teisinių pasekmių tikimybę.
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III.

Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba apeliaciniu skundu (b. l. 
181–190) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti 
naują sprendimą, atmetant pareiškėjo pareiškimą kaip nepagrįstą. Atsakovas, 
be argumentų, nurodytų atsiliepime pirmosios instancijos teisme, pažymi, 
kad skundžiamas teisės aktas buvo priimtas 1997 m. Tuo metu galiojusioje 
Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir 
įsigaliojimo tvarkos“ 11 straipsnyje nurodyta, jog 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. Ginčijamo teisės akto skelbimas 2008 m. liepos 25 d. buvo 
organizuotas tik siekiant pakartotinai informuoti visuomenę apie šį teisės 
aktą. Vien informacijos apie teisės akto paskelbimą neturėjimas nedaro teisės 
akto negaliojančio. Vyriausybės atstovui po teisės akto priėmimo nesikreipus 
į Kauno miesto savivaldybę su reikalavimu paskelbti ginčijamą teisės aktą, turi 
būti preziumuojama, kad apie ginčijamą teisės aktą paskelbta. Kauno apygardos 
administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I-866-353/2008 nustatė, kad 
viena iš Tarybos savarankiškų kompetencijų yra steigti ir tvarkyti savivaldybės 
saugomas teritorijas ir šiuo pagrindu Taryba Sprendimu patvirtino Nuostatus 
(šį teismo sprendimą paliko nepakeistą ir Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas). Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl dalies atsakovo motyvų. 
Atsakovas nurodo, kad Kauno miesto teritorijos šlaitai, priklausantys Kauno 
miesto gamtiniam karkasui, buvo išskirti 1983 m. Kauno miesto generaliniame 
plane. Kauno miesto savivaldybė turėjo ir turi įstatymais suteiktus įgaliojimus 
reglamentuoti žemės naudojimą savivaldybės teritorijoje. Gamtinis karkasas 
formuojamas pagal respublikinius, rajoninius bei vietinius teritorinio 
planavimo dokumentus (1995 m. liepos 4 d. STĮ redakcija), o pagal šiuo metu 
galiojančią redakciją – gamtinis karkasas ir į jo sudėtį įeinantys ekologiniai 
tinklai nustatomi tvirtinant bendrojo arba specialiojo teritorijų planavimo 
dokumentus. Kauno miesto šlaitai yra išskirti Kauno miesto savivaldybės 
teritorijos bendrajame plane, 1.3.1. dalyje „Kauno miesto gamtinis karkasas“. 
Pirmosios instancijos teismas pažeidė principą lex retro non agit, teismas 
privalėjo nustatyti, ar Sprendimo priėmimo metu atitinkama kompetencija 
Tarybai buvo suteikta. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nelogiškas, 
nes panaikinami ir Nuostatų atskiri punktai, ir Sprendimo 1 punktas, kuriuo 
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patvirtinti Nuostatai. Be to, Vyriausybės atstovo kreipimasis į teismą nėra 
tinkamas viešojo intereso gynimas. 

Teisėjų kolegija

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

Apeliacinis skundas atmestinas.
Byloje ginčas kyla dėl 1997 m. kovo 13 d. Kauno miesto tarybos 

sprendimo Nr. 18 „Dėl Šlaitų, priklausančių Kauno miesto gamtiniam karkasui, 
apsaugos, naudojimo ir tvarkymo nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto ir juo 
patvirtintų Šlaitų, priklausančių Kauno miesto gamtiniam karkasui, apsaugos, 
naudojimo ir tvarkymo nuostatų 1.1-1.9, 2.1–2.2, 3.1–3.4, 4.1–4.5, 5.1–5.8, 6.1–
6.2 punktų atitikties aukštesnės galios teisės aktų, konkrečiai, Vietos savivaldos 
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 32 ir 33 punktams; Žemės įstatymo 32 straipsnio 
4 daliai, Saugomų teritorijų įstatymo 5 straipsniui ir 22 straipsnio 5 ir 6 dalims, 
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 
4 dalims.

Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjo prašyme keliamas reikalavimas 
ir byloje kilęs ginčas susijęs ir su Sprendimo bei Nuostatų atitinkamų punktų 
galiojimo ir taikymo laike aspektais, ir su nurodytų teisės normų atitiktimi 
aukštesnės galios teisės aktams. 

Atitinkamai teisėjų kolegija šiuos aspektus vertina atskirai. Taip pat 
pažymėtina, kad nekyla ginčo dėl ginčijamu Sprendimu patvirtintų Šlaitų 
nuostatų norminio pobūdžio, todėl teisėjų kolegija šiuo aspektu atskirai 
nepasisako.

Dėl ginčijamo Sprendimo ir Šlaitų nuostatų paskelbimo, įsigaliojimo 
momento ir sukeliamų teisinių pasekmių 

Iš proceso dalyvių pateiktų reikalavimų ir argumentų matyti, kad kyla 
ginčas dėl Sprendimo ir Nuostatų įsigaliojimo momento ir atitinkamai dėl 
juose įtvirtintų teisės normų galiojimo laike.

Pirmosios instancijos teismas nustatė faktinę aplinkybę, kad ginčijamas 
Sprendimas, kuriuo buvo patvirtinti Šlaitų nuostatai, buvo priimtas 
1997 m. kovo 13 d., o pagal į bylą pateiktus įrodymus apie ginčijamą Sprendimą 
buvo paskelbta tik 2008 m. liepos 25 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ priede 
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„Laikinoji sostinė“ (b. l. 16−17). Įrodymų, kad ginčijamas Sprendimas būtų 
paskelbtas anksčiau, pirmosios instancijos teismui pateikta nebuvo.

Pagal ginčijamo Sprendimo priėmimo metu galiojusią Lietuvos 
Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės 
aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 12 straipsnio redakciją savivaldybių 
atstovaujamųjų institucijų priimti norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną 
po jų paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio 
pranešimo vietinėje spaudoje apie norminio teisės akto priėmimą ir viso 
norminio teisės akto paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto 
tinklalapyje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo 
data. Pagal ginčijamo Sprendimo paskelbimo dieną, t. y. 2008 m. liepos 25 d. 
galiojusią Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų 
ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 12 straipsnio redakciją 
savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų priimti norminiai 
teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą 
dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie norminio 
teisės akto priėmimą ir viso norminio teisės akto paskelbimo atitinkamos 
savivaldybės interneto tinklalapyje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta 
vėlesnė jų įsigaliojimo data. Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos teismas 
konstatavo, kad ginčijamas Sprendimas ir juo patvirtinti Nuostatai įsigaliojo 
2008 m. liepos 26 d.

Įvertinusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija šioms pirmosios instancijos 
teismo išvadoms pritaria. Akivaizdu, kad tinkamas norminio teisės akto 
paskelbimas yra viena iš pamatinių tokio teisės akto teisėtumo prielaidų. 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad galioja 
tik paskelbti įstatymai. Nėra abejonių, kad ši konstitucinė nuostata negali būti 
aiškinama taikant tik lingvistinį metodą, ji suvoktina, atsižvelgiant į tai, kad 
teisės aktai ir jų reikalavimai turėtų būti vieši, kad visi subjektai galėtų aiškiai 
suvokti savo teisių ir pareigų apimtį (žr., pvz., 2004 m. gruodžio 13 d. Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimą).

Taigi nesant duomenų, kad ginčijamas Sprendimas buvo paskelbtas 
anksčiau, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog ginčijamas 
Sprendimas ir juo patvirtinti Šlaitų nuostatai įsigaliojo 2008 m. liepos 26 d. 
Šiuo aspektu atmestinas atsakovo argumentas, jog turėtų būti laikomasi 
prezumpcijos, kad visi norminiai teisės aktai buvo paskelbti pagal atitinkamu 
metu galiojusius įstatymus, nes tokios prezumpcijos buvimą paneigia ir 
Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalies, ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl 
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo 
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tvarkos“ 12 straipsnio nuostatos. Kitoks teisinio reguliavimo aiškinimas reikštų 
inter alia ir tai, kad nežinant, kada tiksliai buvo paskelbtas norminis teisės 
aktas, nebūtų aišku, nuo kurio momento ginčijamas Sprendimas ir Šlaitų 
nuostatai galioja ir sukuria teises bei pareigas. Nors apelianto teigimu, Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2010 m. sausio 21 d. 
nutartimi (administracinė byla Nr. A444-1324/2010) paliko nepakeistą 
2008 m. gruodžio 29 d. Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą, 
kuriame teismas konstatavo, jog apie ginčijamą Sprendimą buvo paskelbta 
tinkamai, taigi, apelianto teigimu, LVAT pritarė pirmosios instancijos teismo 
išvadai – toks apelianto teiginys atmestinas. Teisėjų kolegija šiuo aspektu 
atkreipia dėmesį į tai, kad LVAT minėta nutartimi tik konstatavo, jog „Kauno 
apygardos administraciniame teisme yra priimtas nagrinėti Vyriausybės 
atstovo Kauno apskrityje pareiškimas dėl minėtų Šlaitų nuostatų teisėtumo 
ištyrimo. Atsižvelgiant į tai, apeliantas prašė bylos nagrinėjimą apeliacinės 
instancijos teisme stabdyti. Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 
straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, jog teismas sustabdo bylą tais atvejais, 
kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama 
civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Šiuo aspektu pasakytina, jog 
net ir Kauno apygardos administraciniam teismui pripažinus Šlaito nuostatus 
neteisėtais, tai jokios įtakos šioje byloje keliamo ginčo išsprendimui neturėtų, 
nes, kaip jau buvo minėta, tai nesudarytų pagrindo klaidų taisymo procedūros 
taikymui, tačiau lemtų naujo pagrindo aktams, kuriuose minėtais nuostatais 
remiantis sukurtos apeliantei teisės ir pareigos, nuginčyti atsiradimą“. Taigi 
šioje nutartyje LVAT kolegija tik konstatavo, jog bylos, kurioje tiriamas Šlaitų 
nuostatuose įtvirtintų teisės normų teisėtumas, baigtis dėl pirmojoje byloje 
suformuluoto reikalavimo pobūdžio neturės jokios įtakos šios bylos baigčiai. 
Be to, nutartyje tiesiogiai nurodyta, kad bendriausia prasme Šlaitų nuostatų 
pripažinimas prieštaraujančiais aukštesnės galios teisės aktams gali sukelti tam 
tikras teisines pasekmes.

Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas 
patikslintame pareiškime, be kita ko, prašė pripažinti, kad panaikintas norminis 
administracinis aktas (jo dalis) negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos.

Šiuo aspektu pažymėtina, kad Lietuvos vyriausias administracinis teismas 
savo praktikoje (žr., pvz., 2002 m. sausio 10 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. I6-9/2002) laikosi nuostatos, jog jei norminis teisės aktas nebuvo tinkamai 
paskelbtas teisės aktų nustatyta tvarka, jis savaime yra negaliojantis ir negali 
būti taikomas praktikoje. Šiuo konkrečiu atveju tai reiškia, kad nepriklausomai 
nuo to, ar ginčijamas Sprendimas ir juo patvirtinti Šlaitų nuostatai pripažintini 
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kaip prieštaraujantys aukštesnės galios teisės aktams, minėti teisės aktai 
įsigaliojo 2008 m. liepos 26 d., o tai reiškia, kad iki nurodytos datos jie jokiems 
subjektams negalėjo sukurti jokių teisių ar / ir pareigų. 

Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad šioje byloje, atsižvelgiant į tai, kad 
nuo ginčijamo Sprendimo ir juo patvirtintų Šlaitų nuostatų priėmimo iki jų 
paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka praėjo daugiau nei dešimt metų, per 
tą laiką reikšmingai pasikeitė byloje vertinamų santykių teisinis reguliavimas, 
vertinant ginčijamo Sprendimo 1 punkto ir atitinkamų Šlaitų nuostatų teisės 
normų atitiktį aukštesnės galios teisės aktams, turi būti vertinama šių teisės 
aktų atitiktis jų paskelbimo momentu, t. y. 2008 m. liepos 25 d., galiojusių 
aukštesnės galios teisės aktų atžvilgiu.

Dėl ginčijamo Sprendimo 1 punkto ir Šlaitų nuostatų 1.1−1.9, 2.1−2.2, 
3.1−3.4, 4.1−4.5, 5.1−5.8, 6.1−6.2 punktų atitikties aukštesnės galios teisės aktams

Prieš pradedant vertinti, ar ginčijamo Sprendimo 1 punktas ir atitinkami 
Šlaitų nuostatų punktai atitinka aukštesnės galios teisės aktų reikalavimus, 
būtina įvertinti aptariamuose Šlaitų nuostatuose įtvirtintų teisės normų, 
juose nustatytų reikalavimų pobūdį. Šiuo aspektu teisėjų kolegija sutinka 
su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pagal savo turinį Šlaitų nuostatai 
įtvirtina specialias apsaugos, naudojimo ir tvarkymo taisykles tiems Kauno 
miesto savivaldybės teritorijoje esantiems šlaitams, kurie priklauso miesto 
gamtiniam karkasui, kaip jis apibrėžtas Šlaitų nuostatų 1.1 punkte. Teisėjų 
kolegija taip pat pažymi, kad vertinant ginčijamo Sprendimo 1 punkto ir 
atitinkamų Šlaitų nuostatų teisės normų atitiktį aukštesnės galios teisės aktams, 
bylai reikšmingi teisės aktai turi būti aiškinami sistemiškai.

Šiuo atveju visų pirma pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos viešojo 
administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 3 straipsnyje įtvirtinti viešojo 
administravimo (apimančio inter alia ir viešąjį reglamentavimą (Viešojo 
administravimo įstatymo 2 str. 2 d.) principai, tarp jų, įstatymų viršenybės 
ir nepiktnaudžiavimo valdžia. Šie principai visų pirma reiškia, kad viešojo 
administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti 
nustatyti įstatymuose, veikla atitikti VAĮ išdėstytus teisinius pagrindus, o 
administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, 
visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais (VAĮ 3 str. 1 p.). Be to, viešojo 
administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo 
funkcijas neturint įstatymų suteiktų reikiamų įgaliojimų arba priimti 
administracinius sprendimus siekiant kitų, negu įstatymų nustatyta, tikslų (VAĮ 
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3 str. 4 p.). Taip pat pažymėtina, kad VAĮ 6 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog 
norminius administracinius aktus turi teisę leisti tik viešojo administravimo 
institucijos, turinčios įstatymų nustatytus įgaliojimus, o 6 straipsnio 4 dalyje 
nurodyta, kad privalomus reikalavimus asmenims nustato tik įstatymai ar jų 
pagrindu priimti teisės aktai.

Taigi vertinant ginčijamo Sprendimo 1 punkto ir ginčijamų Šlaitų 
nuostatų teisės normų atitiktį aukštesnės galios teisės aktams, būtina įvertinti, 
ar ginčui aktualius teisinius santykius reglamentuojantys įstatymai Kauno 
miesto savivaldybės tarybai ginčui aktualiu metu suteikė įgaliojimus priimti 
tokios formos ir turinio teisės aktą kaip Šlaitų nuostatai.

Pareiškėjas pareiškime nurodo, kad ginčijamo Sprendimo 1 punktas 
ir patikslintame pareiškime nurodyti Šlaitų nuostatų punktai prieštarauja 
Saugomų teritorijų įstatymo 5 straipsniui, 22 straipsnio 5 ir 6 dalims. Pirmosios 
instancijos teismas su tokia pareiškėjo išvada sutiko. Taigi turint galvoje Šlaitų 
nuostatų turinį, būtina įvertinti ginčijamo Sprendimo 1 p. ir Šlaitų nuostatų 
1.1−1.9, 2.1−2.2, 3.1−3.4, 4.1−4.5, 5.1−5.8, 6.1−6.2 punktų atitiktį Saugomų 
teritorijų įstatymo 5 straipsniui, 22 straipsnio 5 ir 6 dalims. 

Teisėjų kolegija pažymi, kad gamtinio karkaso sąvokos apibrėžimas 
pateiktas STĮ 2 straipsnio 16 dalyje, kurioje nurodyta, kad gamtinis karkasas 
– tai yra vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, 
užtikrinantis ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp 
saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat 
augalų ir gyvūnų migraciją tarp jų. 

Pažymėtina ir tai, kad STĮ 2 straipsnio 32 dalyje įtvirtintas saugomų 
teritorijų apibrėžimas nurodant, kad tai sausumos ir (ar) vandens plotai 
nustatytomis aiškiomis ribomis, turintys pripažintą mokslinę, ekologinę, 
kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems teisės aktais nustatytas specialus apsaugos 
ir naudojimo režimas (tvarka).

STĮ 28 straipsnyje numatyta, kad saugomos teritorijos tvarkomos ir 
veikla jose plėtojama pagal bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo bei 
strateginio planavimo dokumentus ir jais nustatomus reglamentus, parengtus 
vadovaujantis Teritorijų planavimo bei Statybos įstatymų nuostatomis. Vienas 
iš saugomų teritorijų specialiųjų planų tipų yra gamtinio karkaso ir (ar) 
ekologinio tinklo formavimo schemos (žr. STĮ 28 straipsnio 2 dalies 2 punktą).

Gamtinio karkaso sudėtį ir nustatymą reglamentuoja STĮ 22 straipsnis. 
Šio straipsnio 5 dalyje numatyta, kad gamtinis karkasas ir į jo sudėtį 
įeinantys ekologiniai tinklai nustatomi tvirtinant bendrojo arba specialiojo 
teritorijų planavimo dokumentus. Patvirtintomis gamtinio karkaso bei 
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ekologinių tinklų ribomis ir teisės aktų nustatytais veiklos apribojimais 
privaloma vadovautis rengiant miškotvarkos ir žemėtvarkos projektus, kitus 
specialiuosius ir detaliuosius planus. Minėto straipsnio 6 dalyje numatyta, 
kad gamtiniame karkase (įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natūra 2000“ 
teritorijas) esančiuose rezervatuose, draustiniuose, valstybiniuose parkuose, 
biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijose, ekologinės apsaugos zonose, 
atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose veiklos apribojimus nustato STĮ, 
gamtinio karkaso nuostatai, kiti STĮ 5 straipsnyje nurodyti veiklą saugomose 
teritorijose reglamentuojantys dokumentai. Pažymėtina ir tai, kad pagal STĮ 5 
straipsnį veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja:

1) STĮ, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, 
Miškų, Teritorijų planavimo, Statybos bei kiti įstatymai;

2) saugomų teritorijų nuostatai (pagal STĮ 2 straipsnio 37 dalį, tai yra 
teisės aktai, nustatantys saugomų teritorijų ar jų tipų bendrus apsaugos ir 
tvarkymo ypatumus, valdymo bei veiklos organizavimo principus);

3) saugomų teritorijų planavimo dokumentai;
4) saugomų teritorijų, jų zonų, teritorijos dalių ar paveldo objektų 

tipiniai ir (ar) individualūs apsaugos, taip pat saugomų teritorijų regioniniai 
architektūriniai reglamentai, įskaitant laikinus reglamentus. Saugomų teritorijų 
tipinius apsaugos reglamentus tvirtina Vyriausybė savo įgaliotos institucijos 
teikimu, individualius apsaugos reglamentus tvirtina Vyriausybė arba jos 
įgaliotos institucijos.

5) apsaugos sutartys, kurios gali būti sudaromos dėl veiklos apribojimų 
saugomose teritorijose, konkrečių žemės, miško bei vandens telkinio 
naudojimo sąlygų nustatymo. Apsaugos sutartis dėl veiklos apribojimų, 
konkrečių žemės, miško bei vandens telkinio naudojimo sąlygų su žemės, 
miškų ar vandens telkinių savininkais ir valdytojais, kurių žemė, miškas ar 
vandens telkinys yra saugomoje teritorijoje, gali sudaryti Vyriausybės įgaliotos 
institucijos. Šios sutartys turi būti įregistruotos nekilnojamojo turto registre. 
Jose nustatyti veiklos apribojimai turi atitikti šiame straipsnyje nurodytų veiklą 
saugomose teritorijose reglamentuojančių dokumentų reikalavimus. Sutarčių 
sudarymo tvarką ir formas tvirtina Vyriausybė.

Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad ginčo sprendimui aktualios 
Gamtinio karkaso nuostatuose, patvirtintuose 2007 m. vasario 14 d. Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-96 Dėl gamtinio karkso 
nuostatų patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 22-858), įtvirtintos teisės normos. 
Minėtų nuostatų 5 punkte nurodyta, jog gamtinio karkaso teritorijų apsaugos, 
naudojimo ir tvarkymo reikalavimus nustato 2 punkte nurodyti teisės aktai, 
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šie Nuostatai ir visų lygių bendrieji planai, miestų, miestelių teritorijų dalių 
ir kaimų teritorijų detalieji planai, gamtinio karkaso ir (ar) ekologinio tinklo 
formavimo schemos, visų lygių kraštovaizdžio tvarkymo specialieji planai, 
atskirų saugomų teritorijų specialiojo planavimo dokumentai bei kiti specialieji 
planai, kuriuose, vadovaujantis jų rengimo taisyklėmis, yra formuojamos arba 
pažymimos gamtinio karkaso struktūros. 

Gamtinio karkaso nuostatų 13 punkte numatyta, jog gamtinis karkasas, 
į jo sudėtį įeinantys ekologiniai tinklai bei jų dalys formuojamos Lietuvos 
Respublikos saugomų teritorijų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 
įstatymų nustatyta tvarka valstybės, apskrities, savivaldybės ar jos dalies 
(miesto ar miestelio) bendraisiais planais, žemėtvarkos schemomis, visų 
lygių kraštovaizdžio tvarkymo specialiaisiais planais, gamtinio karkaso ir 
(ar) ekologinio tinklo formavimo schemomis, kitais specialiaisiais saugomų 
teritorijų sistemos ar jų dalių planais.

Gamtinio karkaso nuostatų 15 punkte nurodyta, jog į gamtinio karkaso 
sudėtį įeinantys saugomų teritorijų tinklai, atskiros saugomos teritorijos, 
jų dalys ar zonos planuojamos, jų apsaugos ir naudojimo bei tvarkymo 
reglamentas nustatomas rengiant atskirus šių teritorijų specialiojo planavimo 
dokumentus – saugomų teritorijų tinklų schemas, ekologinės apsaugos zonų 
tinklų schemas, saugomų teritorijų ir jų zonų ribų planus, saugomų teritorijų 
tvarkymo planus (planavimo schemas), saugomų teritorijų gamtotvarkos ir (ar) 
paveldotvarkos projektus.

Teisėjų kolegija, įvertinusi pirmiau aptartą teisinį reguliavimą, 
konstatuoja, kad į gamtinio karkaso sudėtį patenkančių teritorijų apsaugos, 
naudojimo ir tvarkymo reikalavimai gali būti nustatomi įstatymų lygmens 
norminiais teisės aktais, taip pat tam tikrais teritorijų planavimo dokumentais, 
iš esmės bendraisiais planais arba specialiojo planavimo dokumentais, 
rengiamais Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jį 
įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

Įvertinus Šlaitų nuostatų turinį ir jų formą, akivaizdu, kad šis teisės 
aktas nėra teritorijų planavimo dokumentas. Dėl šios priežasties teisėjų 
kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog Šlaitų nuostatai 
nepatenka į STĮ 5 ir 22 straipsniuose apibrėžtą veiklą saugomose teritorijose 
reglamentuojančių teisės aktų ratą nei reikalavimų priėmimo procedūros ir 
formos, nei turinio prasme. 

Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nors atsakovas apeliaciniame 
skunde nurodo, jog Kauno miesto teritorijos šlaitai, priklausantys Kauno 
miesto gamtiniam karkasui, yra išskirti 2003 m. gegužės 29 d. Kauno miesto 
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savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-242 patvirtintame Kauno miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane (toliau – ir 2003 m. bendrasis 
planas), o Šlaitų nuostatai iš esmės laikytini saugomos teritorijos nuostatais, 
tokie teiginiai atmestini kaip nepagrįsti. 

Visų pirma pažymėtina, kad Šlaitų nuostatai negali būti traktuojami 
kaip saugomos teritorijos nuostatai, nes „šlaitai“ nėra saugoma teritorija 
STĮ 2 straipsnio 32 punkto prasme. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad iš 
2003 m. bendrojo plano (konkrečiai, 1.3.1 dalies) turinio matyti, jog šiuo planu 
buvo pradėtas Kauno miesto gamtinio karkaso formavimo procesas, tačiau 
jis šiuo planu nebuvo iki galo realizuotas, juo, be kita ko, nėra nustatyti jokie 
konkretūs į Kauno miesto gamtinio karkaso sudėtį patenkančios teritorijos 
apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reikalavimai.

Pirmiau nurodytas išvadas patvirtina ir paties 2003 m. bendrojo plano 
turinys, nes jo 1.6 dalyje (IV tomas) yra tiesiogiai nurodyta, jog gamtinio 
karkaso sąlygojamų apribojimų lokalizaciją būtina nustatyti atskirai parengtu 
specialiuoju planu, o šio plano 1.7 dalyje (IV tomas) yra numatyta Kauno 
miesto bendrojo plano gamtinės dalies sprendinių įgyvendinimo programa, ir 
joje, be kita ko, nurodyta, jog turi būti sutvarkyta Kauno miesto žaliųjų plotų 
juridinė bazė: juridiškai įteisintas gamtinis karkasas susiejant jį su žaliųjų plotų 
sistema; parengti miesto gamtinio karkaso ir žaliųjų plotų sistemos nuostatai; 
parengtas gamtinio karkaso planas.

Pareiškėjas pareiškime taip pat nurodė, kad, jo manymu, ginčijamo 
Sprendimo 1 punktas, taip pat Šlaitų nuostatų 1.1−1.9, 2.1−2.2, 3.1−3.4, 
4.1−4.5, 5.1−5.8, 6.1−6.2 punktai prieštarauja Žemės įstatymo 32 straipsnio 
4 daliai. Pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, jog pirmiau 
nurodyti ginčijamo Sprendimo 1 punktas ir nurodyti Šlaitų nuostatų punktai 
prieštarauja Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 daliai. Šiuo požiūriu įvertinusi 
ginčijamas Šlaitų nuostatuose įtvirtintas teisės normas teisėjų kolegija tokiai 
išvadai iš esmės pritaria.

Pažymėtina, kad ginčui aktualiu metu, t. y. 2008 m. liepos 25 d. galiojusios 
Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje buvo numatyta, jog savivaldybių 
institucijos savivaldybės teritorijoje: 

1) įstatymų nustatytais atvejais tvirtina ir įgyvendina savivaldybės 
teritorijai arba jos daliai rengiamus detaliuosius bei specialiuosius planus ir 
derina arba tvirtina žemėtvarkos planavimo dokumentus;

2) išnuomoja ir perduoda neatlygintinai naudotis valstybinės žemės 
sklypus, Vyriausybės nutarimais perduotus patikėjimo teise savivaldybei;

3) teikia apskrities viršininkui pasiūlymus dėl valstybinės žemės sklypų 
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pardavimo ir visuomenės poreikiams reikalingų privačios žemės sklypų 
paėmimo;

4) teikia siūlymus institucijai, administruojančiai valstybės biudžeto ir 
Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skirtas lėšas, dėl šių 
lėšų skyrimo žemėtvarkos projektuose numatytoms priemonėms įgyvendinti;

5) organizuoja valstybinėje žemėje, kuri patikėjimo teise perduota 
savivaldybei, žemėtvarkos darbus žemės naudojimui gerinti;

6) atlieka kitų įstatymų joms nustatytas funkcijas žemės naudojimo ir 
apsaugos srityje. 

Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog Žemės įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje 
yra pateiktas specialiųjų žemės naudojimo sąlygų apibrėžimas nurodant, jog 
tai – įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatyti ūkinės ir (ar) kitokios 
veiklos apribojimai, priklausantys nuo geografinės padėties, gretimybių, 
pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, žemės sklypo naudojimo 
būdo ir pobūdžio bei žemės sklype esančių statinių ir aplinkos apsaugos 
poreikių. Analogiškas apibrėžimas įtvirtintas LR teritorijų planavimo įstatymo 
2 straipsnio 26 dalyje. Pažymėtina ir tai, kad Žemės įstatymo 22 straipsnio 
1 dalyje yra expressis verbis nurodyta, kad specialiąsias žemės naudojimo 
sąlygas nustato šis Įstatymas, kiti įstatymai ir Vyriausybės nutarimai. 

Teisėjų kolegija, įvertinusi Žemės įstatymo 2, 22 ir 32 straipsnio 4 dalies 
nuostatas, pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad iš minėtų Žemės 
įstatyme įtvirtintų teisės normų akivaizdu, jog specialiąsias žemės naudojimo 
sąlygas gali nustatyti tik Seimas ar Vyriausybė, o savivaldybių taryboms teisė 
tokios formos ir turinio norminiu teisės aktu, kokie yra Šlaitų nuostatai, 
nustatyti žemės naudojimo sąlygas nėra suteikta. Be to, nors atsakovas 
apeliaciniame skunde remiasi Žemės įstatymo 21 straipsnio 2 punktu, kuriame 
numatyta, jog žemės sklypo savininkai privalo laikytis žemės sklypui teritorijų 
planavimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, Šlaitų nuostatai nėra 
teritorijų planavimo dokumentas Teritorijų planavimo įstatymo prasme (žr. 
minėto įstatymo 2 straipsnio 36 dalį), be to, šioje teisės normoje nėra nurodytas 
konkretus viešojo administravimo subjektas.

Taip pat pažymėtina, kad nors atsakovas nurodo, jog žemės sklypų 
savininkams prievolė vadovautis Šlaitų nuostatais registruojama kaip 
papildoma, o ne kaip specialioji žemės naudojimo sąlyga, LR žemės įstatymas 
tokios atskiros (papildomos) žemės naudojimo sąlygos kategorijos nenumato. 
Atsakovas apeliaciniame skunde kaip įstatyminį Šlaitų nuostatų priėmimo 
pagrindą taip pat nurodo Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 8 punktą, 
tačiau atsakovo nurodyta teisės norma iš esmės yra blanketinė. Ji nukreipia 
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į kitus įstatymus, todėl savaime negali būti laikoma savarankišku teisiniu 
pagrindu priimti Šlaitų nuostatus.

Galiausiai būtina įvertinti Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintą teisinį 
reglamentavimą.

Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog ginčo Sprendimo 1 punktas 
ir Šlaitų nuostatų 2.1−2.2, 3.1−3.4, 4.1−4.5, 5.1−5.8, 6.1−6.2 punktai prieštarauja 
Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 32 ir 33 punktams. Šiuo 
aspektu teisėjų kolegija pažymi, kad VSĮ 6 straipsnyje įtvirtintos savarankiškos 
savivaldybių funkcijos, tarp jų, teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas (19 punktas), 
savivaldybės saugomų teritorijų steigimas, apsauga ir tvarkymas (25 
punktas), kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės 
įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje 
esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas, inventorizacijos, 
apskaitos, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo 
į Nekilnojamojo turto registrą organizavimas ir stebėsena (26 punktas). Be 
to, STĮ 16 straipsnio 2 dalies 32 punkte kaip išimtinė savivaldybės tarybos 
kompetencija numatytas teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas įstatymų 
nustatyta tvarka, išskyrus specialiųjų ir detaliųjų planų tvirtinimą, o 16 
straipsnio 2 dalies 33 punkte – savivaldybės saugomų teritorijų steigimas pagal 
Saugomų teritorijų įstatymo nustatytą tvarką, savivaldybės saugomų vietinės 
reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų skelbimas.

Vertindama pirmiau nurodytą teisinį reguliavimą, teisėjų kolegija pritaria 
pirmosios instancijos teismo išvadai, kad STĮ 16 straipsnio 2 dalies 32 ir 33 
punktai nesuteikia savivaldybės tarybai teisės tokio pobūdžio teisės aktu kaip 
Šlaitų nuostatai, reglamentuoti šlaitų apsaugos, naudojimo ir tvarkymo bei 
ūkinės veiklos juose taisyklių ir apribojimų. Kaip minėta, byloje aptariami ir 
Šlaitų nuostatais reglamentuojami šlaitai nėra saugoma teritorija STĮ prasme, 
o patys Šlaitų nuostatai nėra teritorijų planavimo dokumentas. Kitos STĮ 
nuostatos savivaldybių taryboms taip pat nesuteikia teisės priimti Šlaitų 
nuostatams analogiškus norminius teisės aktus.

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro 
išvadą, jog aukštesnės galios teisės aktai Kauno miesto savivaldybės tarybai 
nesuteikė įgaliojimų priimti ginčijamo Sprendimo 1 punkto ir juo patvirtintų 
Šlaitų nuostatų 1.1−1.9, 2.1−2.2, 3.1−3.4, 4.1−4.5, 5.1−5.8, 6.1−6.2 punktų. Dėl 
šios priežasties darytina išvada, kad priimdama ginčijamo Sprendimo 1 punktą 
ir Šlaitų nuostatų 1.1−1.9, 2.1−2.2, 3.1−3.4, 4.1−4.5, 5.1−5.8, 6.1−6.2 punktus, 
Kauno miesto savivaldybės taryba pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 



172

I. Administracinių teismų praktika

3 straipsnio 1 ir 4 punktus, 6 straipsnio 2 ir 4 dalis. Tai konstatavus, nėra 
poreikio pripažinti, kad minėtos ginčijamo Sprendimo ir Šlaitų nuostatų teisės 
normos prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 32 ir 33 
punktams, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 daliai, Saugomų teritorijų įstatymo 
5 straipsniui ir 22 straipsnio 5 ir 6 dalims.

Atitinkamai darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai 
panaikino 1997 m. kovo 13 d. Kauno miesto tarybos sprendimo Nr. 18 „Dėl 
Šlaitų, priklausančių Kauno miesto gamtiniam karkasui, apsaugos, naudojimo 
ir tvarkymo nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą ir juo patvirtintų Šlaitų, 
priklausančių Kauno miesto gamtiniam karkasui, apsaugos, naudojimo ir 
tvarkymo nuostatų 1.1−1.9, 2.1−2.2, 3.1–3.4, 4.1–4.5, 5.1–5.8, 6.1–6.2 punktus. 

Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad padarius išvadą, jog ginčijamo 
Sprendimo 1 punktas ir juo patvirtinti Šlaitų nuostatai įsigaliojo 
2008 m. liepos 26 d., o iki šio momento jie jokiems subjektams nesukūrė 
jokių teisių ar / ir pareigų, nėra teisinio pagrindo ar poreikio pripažinti, kad 
ginčijamo Sprendimo 1 punktas ir ginčijami Šlaitų nuostatų punktai netaikytini 
nuo jų priėmimo dienos.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą atmesti.
Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 7 d. sprendimą 

palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.12. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. 
sprendimu Nr. 1-1482 patvirtinto Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus 
miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo 6 punkto 
atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. 
nutarimo Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse 
įstaigose“ 2 punktui
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Administracinė byla Nr. A63-2266/2011
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01503-2010-5

Procesinio sprendimo kategorija 17.2; 35.2

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2011 m. birželio 16 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Audriaus Bakavecko ir Arūno 
Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), 
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui Vildai Vaičiūnienei,
atsakovo atstovei Rūtai Čiuladaitei,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą 
dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 18 d. sprendimo 
administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 
prašymą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl norminio 
administracinio akto teisėtumo ištyrimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir 
pareiškėjas) prašymu (b. l. 1–3) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį 
teismą, prašydamas ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 1-1482 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą 
Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos 
aprašo (toliau – ir Aprašas) tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo 
normos nustatymo“ 1 punktu patvirtinto Aprašo 6 punkto 2 sakinio dalis, 
kurioje nustatyta, kad „lengvatos nenumatytos“, atitinka Lietuvos Respublikos 
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Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už 
vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ 2 punkto nuostatas.

Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
priimtame Apraše yra prieštaravimų aukštesnės galios Lietuvos Respublikos 
teisės aktams. Manė, kad šio Aprašo 6 punkto 2 sakinio dalis, kurioje 
nustatyta, kad „lengvatos nenumatytos“, prieštarauja Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už 
vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ 2 punktui. Pareiškėjas paaiškino, 
kad atsižvelgiant į tai, jog savivaldybės taryba nustatė mokesčio už vaiko 
išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarką, 
o iš jos matyti, kad užmokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo 
įstaigose apima tiek mokestį už vaiko maitinimą, tiek ir mokestį už 
ugdymo reikmes, darytina išvada, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarime Nr. 1170 išvardintiems subjektams turi 
būti taikoma mokestinė lengvata, apimanti tiek mokestį už vaiko maitinimą, 
tiek ir mokestį už ugdymo reikmes. Vyriausybės atstovas nustatė, kad 
Aprašo 9 punktas numato 50 procentų mokesčio sumažinimo lengvatą 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarime Nr. 1170 
išvardintiems asmenims tik mokesčiui už vaiko maitinimą, tačiau už ugdymo 
reikmes jokių lengvatų tėvams nėra nustatyta, net priešingai, savivaldybės 
taryba imperatyviai nustatė, kad lengvatos mokesčiui už ugdymo reikmes 
nenumatomos. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo vertinimu, savivaldybės taryba 
neteisėtai nustatė tokį reglamentavimą, kuris keičia aukštesnės galios Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1170 nustatytą 
reglamentavimą ir taip iš dalies apriboja minimame nutarime išvardintiems 
asmenims teisę į numatytą lengvatą visa apimtimi. Pažymėjo, jog savivaldybės 
tarybos patvirtinto Aprašo 6 punkto 2 sakinyje nustatytas reglamentavimas 
netaikyti atitinkamų lengvatų mokesčiui už ugdymo reikmes prieštarauja 
taip pat teisėtų lūkesčių principui, nes yra iš dalies paneigiama minėtame 
nutarime išvardintų asmenų teisė į 50 procentų mokesčio už vaikų išlaikymą 
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose sumažinimo visa apimtimi garantiją bei 
taip pabloginama asmenų socialinė padėtis. Teigė, kad savivaldybės tarybos 
2010 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-1482 1 punktu patvirtinto Aprašo 6 
punkto 2 sakinio dalis, kurioje nustatyta, kad „lengvatos nenumatytos“, 
neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo 
Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose” 2 
punkte nustatyto reglamentavimo, todėl yra pažeidžiamas ir Vietos savivaldos 
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įstatyme įtvirtintas teisėtumo principas.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba (toliau – ir atsakovas) 

atsiliepimu į pareiškėjo prašymą (b. l. 14–16) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas nurodė, kad Vietos savivaldos įstatyme savivaldybėms 

yra pavestas priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimas, maitinimo 
paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal 
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas. Paaiškino, 
kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo 
Nr. 1-1482 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės 
švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko 
maitinimo normos nustatymo“ 4 punktu buvo nuspręsta pripažinti netekusiu 
galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 19 d. sprendimą 
Nr. 1-330 „Dėl Mokesčio už vaiko maitinimą Vilniaus miesto savivaldybės 
švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos 
vaiko maitinimo normos nustatymo“. Tokiu būdu buvo siekta patvirtinti naują 
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, 
įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 
nustatymo tvarkos aprašą ir nustatyti vienos dienos vaiko maitinimo normas. 
Naujo reglamentavimo tikslas buvo sudaryti prielaidas efektyvesniam tėvų 
mokesčio panaudojimui, siekiant gerinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų 
kokybę. Pažymėjo, jog naujas teisės aktas išsamiau detalizuoja mokesčio už 
vaiko išlaikymą panaudojimo tvarką, praplečiamos mokesčio ikimokyklinio 
amžiaus vaiko ugdymo procesui organizuoti panaudojimo galimybės. Atkreipė 
dėmesį, jog Administracinių bylų teisenos įstatymas nustato pareiškėjui pareigą 
nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, ir pateikti šias 
aplinkybes patvirtinančius įrodymus (23 str. 6 d.), tačiau pareiškėjas nesilaiko 
šio reikalavimo, nes nėra aišku, kaip nagrinėjamu atveju pasireiškia įstatymo 
viršenybės ir priimamų sprendimų teisėtumo principų pažeidimas. Atsakovas 
manė, kad nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo argumentu, jog Aprašo 6 
punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. 
nutarimo Nr. 1170 2 punkto nuostatoms, kadangi jis nustato, kad užmokestis 
už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose mažinamas 50 procentų 
nustatytais atvejais. Pareiškėjo ginčijamas mokestis ikimokyklinio amžiaus 
vaiko ugdymo reikmėms, jo dydis, pirmiausia yra nustatytas ne Aprašo 
6 punkte, o Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo 
Nr. 1-1482 3 punktu, kuriuo nustatytas 2,5 Lt mokestis visoms šeimoms ir 1 Lt 
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mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus 
šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas) ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo 
reikmėms tenkinti. Taigi minėtas mokestis socialiai remtinoms šeimoms yra 
mažinamas daugiau nei 50 procentų, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimo Nr. 1170 2 punkte. Pažymėjo, jog Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1482 patvirtinto Aprašo 6 punktas 
negali būti aiškinamas atskirai, nesiejant jo nuostatų su minėtu Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 1-1482 3 punktu. 
Aprašo 6 punktu ginčijamo mokesčio dydis nėra nurodomas, jis nustatytas 
būtent Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo 
Nr. 1-1482 3 punktu, nustatant daugiau nei 50 procentų mažesnį mokestį 
socialiai remtinoms šeimoms.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 18 d. 
sprendimu (b. l. 31–35) pareiškėjo prašymą tenkino, pripažino, kad Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 1-1482 „Dėl 
mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, 
įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 
nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos 
nustatymo“ 1 punktu patvirtinto Aprašo 6 punkto 2 sakinio dalis, kurioje 
nustatyta, kad „lengvatos nenumatytos“, prieštarauja Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už 
vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ 2 punkto nuostatoms. 

Teismas atkreipė dėmesį, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 
aiškindamas konstitucinio teisinės valstybės principo įgyvendinimą teisėkūros 
procese, yra pabrėžęs, kad „konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja 
įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: 
teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų 
<...>“ (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d. 
nutarimai). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas taip pat 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 visuomeninius 
santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais, 
taip pat kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį 
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reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose 
(Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). Pastebėjo, jog 
būtinybę laikytis įstatymų viršenybės principo savo jurisprudencijoje ne sykį 
yra akcentavęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nurodydamas, 
kad viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, 
veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o bet kokie viešojo 
administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą 
kompetenciją, pripažįstami neteisėtais (Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo nutartys administracinėse bylose Nr. I1-04/2006, I1-02/2006). Teismas 
vadovavosi Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktu, 6 straipsnio 
2 dalimi. Kaip išaiškinta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje, 
priimtoje administracinėje byloje Nr. I1-02/2006, viešojo administravimo 
subjektui draudžiama priimti norminio pobūdžio teisės aktus, jeigu tokia 
teisė jam nesuteikta įstatymu, bei pareigą priimant norminio pobūdžio aktus 
laikytis apibrėžtų akto priėmimo procedūrų. Viešojo administravimo subjektų, 
skirtingai nei privačių asmenų, veikloje taikomas principas  „viskas, kas aiškiai 
nėra leista, yra draudžiama“. Todėl viešojo administravimo subjekto atlikti 
viešojo administravimo veiksmai, viršijant jam suteiktus įgaliojimus, taip pat 
ir norminių administracinių aktų leidimas, viršijant suteiktą kompetenciją, yra 
neteisėti. Vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. 
nutarimo Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse 
įstaigose“ 1, 2 punktu. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 
2010 m. kovo 31 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1482 „Dėl mokesčio už vaiko 
išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos 
aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo”, kurio 
1 punktu patvirtino Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės 
švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programas, nustatymo tvarkos aprašą. Teismas vadovavosi Aprašo 1 punktu, 
6 punktu, 9 punktu. Pažymėjo, jog iš Aprašo turinio matyti, kad Vilniaus 
miesto savivaldybės taryba nustatė mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus 
miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarką, pagal kurią 
užmokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose apima 
tiek mokestį už vaiko maitinimą, tiek ir mokestį už ugdymo reikmes, todėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarime Nr. 1170 
išvardintiems subjektams turi būti taikoma mokestinė lengvata, apimanti tiek 
mokestį už vaiko maitinimą, tiek ir mokestį už ugdymo reikmes. Kadangi 
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Aprašo 6 punkto 2 sakinyje nurodyta „Mokestį vaiko ugdymo reikmėms 
moka visi tėvai, lengvatos nenumatytos“, teismas padarė išvadą, kad atsakovas 
neteisėtai nustatė tokį reglamentavimą, kuris keičia aukštesnės galios Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1170 nustatytą 
reglamentavimą ir taip iš dalies apriboja minimame nutarime išvardintiems 
asmenims teisę į numatytą lengvatą visa apimtimi. Teismo vertinimu, Aprašo 
6 punkto 2 sakinio dalis, kurioje nustatyta, kad „lengvatos nenumatytos“ 
prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. 
nutarimo Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse 
įstaigose” 2 punktui. Taip pat laikė, kad Aprašo 6 punkto 2 sakinyje nustatytas 
reglamentavimas netaikyti atitinkamų lengvatų mokesčiui už ugdymo reikmes 
prieštarauja teisėtų lūkesčių principui, nes yra iš dalies paneigiama minėtame 
nutarime išvardintų asmenų teisė į 50 procentų mokesčio už vaikų išlaikymą 
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose sumažinimo visa apimtimi garantiją. Teismas 
vadovavosi Vietos savivaldos 4 straipsnio 1 dalies 6 punktu, ir akcentavo, 
kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo 
Nr. 1-1482 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės 
švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos 
vaiko maitinimo normos nustatymo“ 1 punktu patvirtinto Aprašo 6 punkto 
2 sakinio dalis, kurioje nustatyta, kad „lengvatos nenumatytos“ neatitinka 
šių reikalavimų. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad Aprašo 6 punktu 
ginčijamo mokesčio dydis nėra nurodomas, nes jis nustatytas Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 1-1482 3 punktu, 
nustatant daugiau nei 50 procentų mažesnį mokestį socialiai remtinoms 
šeimoms, nes šis sprendimo punktas yra taikomas socialiai remtinoms 
šeimoms, o ne Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. 
nutarimo Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse 
įstaigose” 2 punkte nustatytiems asmenims (vaikas (vaikai) turi tik vieną iš 
tėvų; šeima augina tris ir daugiau vaikų; tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą; 
vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi 
mokymo įstaigos dieniniame skyriuje). 

III.

Atsakovas apeliaciniu skundu (b. l. 40–42) prašo Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2010 m. spalio 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti 
naują sprendimą – pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinis 
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skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
1. Teismas, tirdamas Aprašo 6 punkto 2 sakinio dalies teisėtumą, 

turėjo pasisakyti ir išaiškinti „vaikų išlaikymo ikimokyklinėse įstaigose“ 
sąvoką. Teismas neanalizavo, kokius mokesčius apima Vyriausybės nutarime 
įvardintas užmokestis už „vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“, ar į šią 
sąvoką patenka mokestis už vaiko maitinimą, ar ir mokestis vaiko ugdymo 
reikmėms. Tai išaiškinti yra svarbu, nes nuo to priklauso Vyriausybės nutarimo 
taikymo apimtis, ar jis apskritai turėtų būti taikomas mokesčiui vaiko ugdymo 
reikmėms.

2. Tiek Vietos savivaldos įstatyme, tiek ir Švietimo įstatyme 
savivaldybėms yra nustatyta pareiga organizuoti būtent vaikų maitinimo 
paslaugų teikimą, tačiau nėra įtvirtintos pareigos rūpintis vaiko ugdymo 
reikmėmis. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 9 punkte nustatyta, kad 
savarankiška savivaldybės funkcija yra priešmokyklinio vaikų ugdymo 
organizavimas, tačiau nėra nustatyta, iš kokių lėšų tai turi būti daroma. Todėl 
manytina, kad savivaldybė gali nustatyti mokestį, susijusį su vaikų ugdymo 
optimizavimu. Tačiau vaikų ugdymo reikmėms nustatytas mokestis nėra vaikų 
išlaikymo ikimokyklinėse įstaigose mokestis, todėl savivaldybė turi diskrecijos 
teisę nuspręsti, ar gali būti taikomos lengvatos dėl vaikų ugdymo reikmėms 
renkamo mokesčio. 

Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 47–50) prašo jį atmesti 
kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su 
apeliaciniu skundu argumentai:

1. Tiek ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo 
švietimo organizavimas (Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 8 p.), tiek ir 
maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose 
mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas 
(Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 10 p.), yra savivaldybės savarankiškos 
funkcijos. Todėl atsakovas nepagrįstai nevienodai aiškina ir taiko su šiomis 
funkcijomis susijusius teisės aktus. 

2. Pats atsakovas ginčijamu sprendimu mokestį vaiko ugdymo reikmėms 
priskyrė prie mokesčių už vaiko išlaikymą ugdymo įstaigose srities, nes 
tiek iš atsakovo priimto sprendimo pavadinimo („Dėl mokesčio už vaiko 
išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos 
aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“), 
tiek ir sprendimo turinio matyti, kad mokestis už vaiko ugdymo reikmes yra 
nustatytas tame pačiame sprendime, kuris reglamentuoja mokesčio už vaikų 
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išlaikymą ugdymo įstaigose tvarką ir sąlygas. 
3. Atsakovas, priimdamas ginčijamą sprendimą, vadovavosi Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu 1170, numatančiu 
steigėjo teisę nustatyti užmokestį už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoje, todėl darytina pagrįsta išvada, kad savivaldybės tarybos nustatytas 
mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje apima abi 
detalizuotas mokesčių dalis – tiek už vaiko maitinimą, tiek ir už ugdymo 
reikmes, nes abi sudėtinės dalys atspindi pagrindines vaiko reikmes, reikalingas 
vaiko išlaikymui ugdymo įstaigoje. Atsakovas, teigdamas priešingai, turėtų 
pagrįsti mokesčio už ugdymo reikmes nustatymo pagrindą, jei mano, kad 
mokestis už vaiko ugdymo reikmes į išlaikymo ikimokyklinėse ugdymo 
įstaigoje mokestį neįeina. Tačiau atsakovas apeliaciniame skunde nenurodo ir 
nepagrindžia kito šio mokesčio nustatymo pagrindo. 

4. Funkcija – priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimas – pagal 
Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punktą yra priskirta prie valstybinių 
(valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų. O tokias funkcijas įgyvendinant, 
pagal Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktą savivaldybės 
turi įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę, t. y. savivaldybių 
veiklą įgyvendinant šias funkcijas riboja valstybės institucijų ir (arba) 
pareigūnų sprendimai. Todėl atsakovo argumentas dėl diskrecijos teisės 
priešmokyklinio ugdymo organizavime yra neteisingas ir visiškai nepagrįstas, 
kadangi priešmokyklinis ugdymas yra griežtai reglamentuotas įstatymais ir 
poįstatyminiais teisės aktais. 

 
Teisėjų kolegija

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

Apeliantas Vilniaus miesto savivaldybės taryba, nesutikdama su Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 18 d. sprendimu nurodo, kad 
jis neteisėtas ir nepagrįstas, priimtas pažeidžiant ir neteisingai bei netinkamai 
taikant materialinės ir procesinės teisės normas, kas lėmė, apelianto nuomone, 
neteisingą bylos išnagrinėjimą.

Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 
kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu ištirti, ar 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 1-1482 
„Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo 
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įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programas, nustatymo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) tvirtinimo ir vienos 
dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ 1 punktu patvirtinto Aprašo 6 
punkto 2 sakinio dalis, kurioje nustatyta, kad „lengvatos nenumatytos“, atitinka 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1170 
„Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ 2 punkto 
nuostatas.

Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, nusprendė, 
kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo 
Nr. 1-1482 1 punktu patvirtinto Aprašo 6 punkto 2 sakinio dalis, kurioje 
nustatyta, kad „Lengvatos nenumatytos“, prieštarauja Lietuvos Respublikos 
vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už 
vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ 2 punkto nuostatoms.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2010 m. kovo 31 d. priėmė sprendimą 
Nr. 1-1482 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės 
švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko 
maitinimo normos nustatymo“, kurio 1 punktu patvirtino Mokesčio už vaiko 
išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos 
aprašą.

Aprašo 1 punkte nurodyta, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus 
miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas reglamentuoja 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko maitinimo, ugdymo reikmių 
tenkinimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms 
priėmimo Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sąlygas ir tvarką.

Aprašo 6 punkte nustatyta, kad „už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus 
šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas) taikomas Vilniaus miesto savivaldybės 
tarybos sprendimu nustatyto dydžio mokestis ikimokyklinio amžiaus vaiko 
ugdymo reikmėms (priemonėms, medžiagoms patalpų funkcionavimui 
užtikrinti, renginiams organizuoti, trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui 
įsigyti) tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui. Mokestį vaiko ugdymo 
reikmėms moka visi tėvai, lengvatos nenumatytos“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo 
Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ 1 
punktas nustato, kad užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose 
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dydį nustato šių įstaigų steigėjas, o 2 punktas nustato, kad užmokestis už 
vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose (išskyrus nevalstybines) mažinamas 
50 procentų, jeigu: vaikas(vaikai) turi tik vieną iš tėvų; šeima augina tris ir 
daugiau vaikų; tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą; vaikas auga moksleivių ar 
studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame 
skyriuje. Vilniaus miesto savivaldybės taryba Aprašu nustatė mokesčio už vaiko 
išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose tiek už vaiko maitinimą, tiek už ugdymo 
reikmes, todėl abiems šiems mokesčiams turi būti taikoma lengvata, numatyta 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarime Nr. 1170.

Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendime nurodė, kad 
atsakovas, pažeisdamas minėtą Vyriausybės nutarimą, nepagrįstai apribojo 
nutarimu numatytas lengvatas jame išvardintiems asmenims gauti visa 
apimtimi. Todėl teismo išvada, kad Aprašo 6 punkto 2 sakinyje nustatytas 
reglamentavimas netaikyti atitinkamų lengvatų mokesčiui už ugdymo reikmes 
prieštarauja aukštesnės galios aktui – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą 
ikimokyklinėse įstaigose“ 2 punktui, yra pagrįsta.

Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas yra pasisakęs, kad iš konstitucinio teisinės 
valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų, kyla reikalavimas įstatymų 
leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės 
aktų hierarchijos. Tai reiškia, kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama 
nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės 
galios teisės aktuose (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). 
Būtent šio principo atsakovas, patvirtindamas Aprašą, ir nesilaikė.

Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino skundžiamo akto turinį 
aukštesnės galios teisės akto atžvilgiu ir priėmė teisėtą ir teisingą sprendimą, 
kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

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

n u t a r i a:

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą atmesti. Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 18 d. sprendimą palikti 
nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.
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1.13. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas 
Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešose 
vietose išdavimą nuostatų (Palangos miesto savivaldybės tarybos 
2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 redakcija) 3, 5, 7.1, 7.2 punktų, 
šių nuostatų priedo „Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti 
paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešose 
vietose išdavimą dydžiai ir viešųjų vietų aprašymas“, šio priedo pastabų 
1 ir 4 punktų atitikties Rinkliavų įstatymo 3 straipsniui, 11 straipsnio 1 
dalies 2 punktui ir 13 straipsniui, Palangos miesto savivaldybės tarybos 
2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-75 „Dėl Tarybos 2010 m. vasario 19 d. 
sprendimo Nr. T2-22 pakeitimo“ atitikties Rinkliavų įstatymo 3 straipsniui, 
11 straipsnio 1 dalies 2 punktui ir 13 straipsniui bei Vietos savivaldos 
įstatymo 4 straipsnio 10 punkte įtvirtintam veiklos skaidrumo principui

Administracinė byla Nr. A492-2453/2011
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-00250-2010-5

Procesinio sprendimo kategorija 17.2 

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 
2011 m. birželio 22 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) 
ir Virginijos Volskienės (pranešėja),
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, 

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal atsakovo Palangos miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl 
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 26 d. sprendimo 
administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario P. Ž. 
prašymą dėl norminio akto ištyrimo, atsakovas – Palangos miesto savivaldybė.
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Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys P. Ž. (toliau – ir 
pareiškėjas) prašymu (I t., b. l. 3–4) ir patikslintu prašymu (II t., b. l. 1–3) 
kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas:

1) panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 
2010 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. T2-75 „Dėl Tarybos 2010 m. vasario 19 d. 
sprendimo Nr. T2-22 pakeitimo“;

2) ištirti, ar Tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 2 punktu 
pakeistų bei išdėstytų nauja redakcija Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti 
ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešose 
vietose išdavimą nuostatų (toliau – ir Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą 
nuostatai) 3, 5, 7.1, 7.2 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos rinkliavų 
įstatymo (toliau – ir Rinkliavų įstatymas) 3 straipsniui, 11 straipsnio 1 dalies 2 
punktui ir 13 straipsniui;

3) ištirti, ar Tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 2 punktu 
pakeistų bei išdėstytų nauja redakcija Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą 
nuostatų Priedas „Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas 
Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešose vietose išdavimą 
dydžiai ir viešųjų vietų aprašymas“ (toliau – ir Vietinės rinkliavos už leidimo 
išdavimą nuostatų Priedas) ta apimtimi, kuria nustatomas konkurso dalyvio 
mokestis bei leidimo prekiauti išdavimas konkurso būdu neprieštarauja 
Rinkliavų įstatymo 3 straipsniui, 11 straipsnio 1 dalies 2 punktui ir 13 
straipsniui;

4) ištirti, ar Tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 2 punktu 
pakeistų bei išdėstytų nauja redakcija Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą 
nuostatų Priedo Pastabų 1 ir 4 punktai neprieštarauja Rinkliavų įstatymo 11 
straipsnio 1 dalies 2 punktui ir 13 straipsniui;

5) ištirti, ar Tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T2-75 „Dėl 
Tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 pakeitimo“ neprieštarauja 
Rinkliavų įstatymo 3 straipsniui, 11 straipsnio 1 dalies 2 punktui ir 13 
straipsniui bei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – 
ir Vietos savivaldos įstatymas) 4 straipsnio 10 punkte įtvirtintam veiklos 
skaidrumo principui.
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Prašyme nurodė, kad Taryba 2010 m. kovo 25 d. sprendimu pakeitė 
Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą nuostatų Priedo 21 punkto „Palangos 
paplūdimyje“ 9, 30 ir 43 eilutes. Paaiškino, kad naujoje 9 ir 30 eilutės pastabų 
redakcijoje atsirado iš esmės nauja sąlyga „pateikus aktyvaus poilsio ir sporto 
organizavimo projektą“, kuri, pareiškėjo manymu, sudaro nepateisinamai 
didelę korupcijos pasireiškimo riziką, nes sąlyga „pateikus aktyvaus poilsio ir 
sporto organizavimo projektą“ reiškia, kad pagal šio projekto įvertinimą bus 
priimtas sprendimas dėl konkurso laimėtojo. Tokiu būdu panaikinama viešojo 
konkurso esmė ir jo organizavimo tikslas, nes leidimų išdavimo konkursą 
gali laimėti ne tas asmuo, kuris pasiūlys geresnes sąlygas, o tas asmuo, kurio 
projektą sprendime nenurodytas asmuo įvertins pagal sprendime nenustatytus 
kriterijus ir pripažins šį projektą geresniu už kitus pagal sprendime nenustatytą 
procedūrą. Teigė, kad kiekvienoje sprendimo dėl konkurso laimėtojo priėmimo 
stadijoje pagrindinę reikšmę turės valstybės tarnautojo (tarnautojų) subjektyvi 
nuomonė apie pateiktą projektą, todėl nurodytų sąlygų įtraukimas į paruoštus 
ir paskelbtus nuostatus, esant didelei korupcijos pasireiškimo rizikai, pareiškėjo 
nuomone, nepagrįstas ir nepateisinamas. Mano, kad ginčijama sąlyga pažeidžia 
sąžiningų konkurso dalyvių bei jo organizatorės – Tarybos – teises ir teisėtus 
interesus. Paaiškino, kad sąžiningas konkurso dalyvis, pasiūlęs didesnį mokestį 
už vietą, gali nelaimėti konkurso, nes kažkas manys, jog jo projektas yra 
blogesnis už kitą, kuriame pasiūlytas mažesnis mokestis už vietą. Savo ruožtu 
savivaldybė gaus mažesnę pinigų sumą už konkretų leidimą, negu galėtų gauti 
pagal ankstesnes Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą nuostatų sąlygas. 
Tokiu būdu konkursas nepasieks savo tikslo – surinkti kuo daugiau piniginių 
lėšų į savivaldybės biudžetą. 

Pareiškėjas taip pat nurodė, kad nauja redakcija išdėstyti Vietinės 
rinkliavos už leidimo išdavimą nuostatai nustatė tokią ydingą tvarką, pagal 
kurią asmuo, norintis įsigyti leidimą prekiauti nustatytoje viešoje vietoje, 
nežino, koks bus galutinis rinkliavos už norimą įsigyti leidimą dydis, nes 
Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą nuostatų 3 punkte numatyta, kad 
rinkliavos dydžiai nustatomi konkurso būdu. Be to, pageidaujantis įsigyti 
leidimą asmuo privalo dalyvauti konkurse rinkliavos dydžiui nustatyti. Teisę 
įsigyti leidimą prekiauti įgyja tik konkursą laimėjęs asmuo, nors tuo metu 
rinkliavos dydis dar nebūna nustatytas. Teigė, kad tokia padėtis prieštarauja 
Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktui, 13 straipsniui ir 3 
straipsniui. Atkreipė dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso (toliau – ir CK) 6.947 straipsnyje įtvirtintą viešo konkurso sąvoką, 
konkursu taip pat pripažįstamas viešas pasižadėjimas suteikti specialią teisę 
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už geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą. Teigė, kad atsakovas, 
patvirtindamas rinkliavos nuostatus, rinkliavos dydžio nustatymą siejo su šia 
konkurso sąvoka, tačiau tai prieštarauja Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 2 ir 
3 daliai. Pabrėžė, kad nauja Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą nuostatų 
sąlyga „pateikus aktyvaus poilsio ir sporto organizavimo projektą“ prieštarauja 
Rinkliavų įstatymo 13 straipsnio 2 daliai, kad rinkliavos dydis nustatomas 
litais, t. y. be jokių kitų sąlygų. Pažymėjo, kad taip pakeitus Vietinės rinkliavos 
už leidimo išdavimą nuostatus, Palangos miesto savivaldybės administracijos 
direktorius įpareigotas parengti ir patvirtinti konkurso nuostatus įvertinant 
pateiktus projektus, o tai reiškia, kad teisę dalyvauti konkurse dėl leidimo 
prekybai įgis tik projektus pateikę asmenys. Projektai bus vertinami pagal 
parengtus ir patvirtintus konkurso nuostatus jau po projektų pateikimo, o 
tokia padėtis, pareiškėjo manymu, prieštarauja ne tik Rinkliavos įstatymo 3, 
11 bei 13 straipsnių nuostatoms, bet ir Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 
10 punkte įtvirtintam veiklos skaidrumo principui, nes neatmetama tikimybė, 
kad konkurso nuostatai bus rengiami atsižvelgiant į pageidautinus ir (ar) 
nepageidautinus konkurso laimėtojus.

Atsakovas su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. 
Atsiliepimuose (I t., b. l. 92, II t., b. l. 66) paaiškino, kad Tarybos sprendimas 
neprieštarauja pareiškėjo nurodytoms teisės normoms. Nurodė, kad Rinkliavų 
įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, jog vietinių rinkliavų 
nustatymas yra savarankiškoji savivaldybių funkcija, kurią įgyvendindama 
ji turi sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo ir įgyvendinimo laisvę. Pagal 
Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktą Taryba turi teisę nustatyti 
vietinę rinkliavą už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos 
nustatytose viešosiose vietose išdavimą. Ši teisės norma numato dvi savivaldybės 
tarybos teises, t. y. nustatyti vietinę rinkliavą bei nustatyti viešąją vietą, kurioje 
galima prekiauti ar teikti paslaugas. Tarybos teisė nustatyti viešąją vietą apima ir 
teisę apibrėžti, kokio dydžio ta vieta ir kas toje vietoje gali būti vykdoma, t. y. kuo 
prekiaujama, koks statinys gali būti pastatytas, kokia paslauga gali būti teikiama. 
Taigi, Taryba gali kelti ir reikalavimą vykdyti tam tikrą projektą. Pabrėžė, kad 
remiantis Rinkliavų įstatymo 12 straipsniu, Taryba tvirtina vietinės rinkliavos 
nuostatus, o vietinės rinkliavos dydis nustatomas nuostatuose (Įstatymo 13 
str. 1 d.). Kitų reikalavimų rinkliavų nuostatams nekeliama, todėl Taryba turi 
laisvę nustatyti tokio leidimo išdavimo procedūras, taip pat ir apsispręsti, kokiu 
būdu ji gali sužinoti rinkliavos dydį. Šiuo atveju, nepažeisdama jokių įstatymų 
nuostatų, Taryba nusprendė, kad rinkliavos dydis turi būti išaiškintas tarpusavyje 
konkuruojant prekeiviams ir paslaugų teikėjams.
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II.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 26 d. 
sprendimu (II t., b. l. 101–110) pareiškėjo skundą tenkino iš dalies:

1) pripažino, kad Tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 2 
punktu pakeistų bei išdėstytų nauja redakcija Vietinės rinkliavos už leidimo 
išdavimą nuostatų 3, 5, 7.1 ir 7.2 punktai prieštarauja Rinkliavų įstatymo 
3 straipsniui, 11 straipsnio 1 dalies 2 punktui bei 13 straipsniui ir šiuos 
sprendimo punktus nusprendė laikyti negaliojančiais;

2) pripažino, kad Tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 2 
punktu pakeistų bei išdėstytų nauja redakcija Vietinės rinkliavos už leidimo 
išdavimą nuostatų Priedas ta apimtimi, kuria nustatomas konkurso dalyvio 
mokestis bei leidimo prekiauti išdavimas konkurso būdu prieštarauja Rinkliavų 
įstatymo 3 straipsniui, 11 straipsnio 1 dalies 2 punktui bei 13 straipsniui ir 
nusprendė šioje dalyje Priedą laikyti negaliojančiu;

3) pripažino, kad Tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 2 
punktu pakeistų bei išdėstytų nauja redakcija Vietinės rinkliavos už leidimo 
išdavimą nuostatų Priedo Pastabų 4 punktas prieštarauja Rinkliavų įstatymo 
11 straipsnio 1 dalies 2 punktui bei 13 straipsniui ir nusprendė šį punktą laikyti 
negaliojančiu;

4) pripažino, kad Tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T2-75 „Dėl 
Tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 pakeitimo“ prieštarauja 
Rinkliavų įstatymo 3 straipsniui, 11 straipsnio 1 dalies 2 punktui bei 13 
straipsniui ir Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 10 punkte įtvirtintam 
veiklos skaidrumo principui ir nusprendė laikyti jį negaliojančiu;

5) pripažino, kad Tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 2 
punktu pakeistų bei išdėstytų nauja redakcija Vietinės rinkliavos už leidimo 
išdavimą nuostatų Priedo Pastabų 1 punktas neprieštarauja Rinkliavų įstatymo 
11 straipsnio 1 dalies 2 punktui bei 13 straipsniui.

Įvertinęs Rinkliavų įstatymo nuostatas bei Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo pateiktą nurodyto įstatymo išaiškinimą, pirmosios 
instancijos teismas padarė išvadą, kad aptariamos vietinės rinkliavos objektas 
negali būti viešas konkursas CK 6.947 straipsnio prasme. Pažymėjo, kad 
nagrinėjamu atveju rinkliavos mokėtojai negali būti įpareigoti dalyvauti 
viešame konkurse ir siūlyti savo kainą. Teismas padarė išvadą, kad nuostata, jog 
rinkliavos dydis nustatomas konkurso būdu, pateikus aktyvaus poilsio ir sporto 
organizavimo projektą, nėra būdingas rinkliavų teisiniams santykiams. Teismas 
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nurodė, kad konkurso rezultatai gali būti ginčijami teisme ne vien dėl viešosios 
teisės normų pažeidimo, bet ir remiantis bendraisiais CK reglamentuotais 
konkursų negaliojimo pagrindais. Teismas taip pat konstatavo, kad konkurso 
rezultatai negali būti traktuojami kaip rinkliava, kuriai būtų taikomas Rinkliavų 
įstatymas, nes konkursas išaiškina sutartinio pobūdžio mokėjimus, o Rinkliavų 
įstatymas – privalomojo pobūdžio mokėjimus. Tai, kad Rinkliavų įstatymo 11 
straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, jog „savivaldybės taryba turi teisę <...> 
nustatyti rinkliavas tik už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas <...> nustatytose 
vietose išdavimą“, o šio įstatymo 13 straipsnyje numatyta, kad „vietinės 
rinkliavos dydis nustatomas vietinės rinkliavos nuostatuose; vietinės rinkliavos 
dydis nustatomas litais be centų“ taip pat patvirtina, kad rinkliavos dydis turi 
būti nurodytas pačiuose savivaldybės tarybos patvirtintuose nuostatuose. 
Teismas pažymėjo, kad atsakovas nurodė, jog įstatymas nedraudžia jiems 
rinkliavos dydį nustatyti konkurso būdu. Vertindamas šį argumentą pirmosios 
instancijos teismas nurodė, kad iš tikrųjų, rinkliavų dydžio apskaičiavimo ir 
nustatymo tvarkos nei Rinkliavų įstatymas, nei kiti Lietuvos Respublikoje 
galiojantys teisės aktai nereguliuoja, todėl savivaldybės pasirinkto rinkliavos 
dydžio apskaičiavimo būdo vertinimas, laikytinas politinio ir ekonominio 
pagrįstumo vertinimu, kuris nepriskirtinas administracinių teismų 
kompetencijai. Tačiau teismas pažymėjo, kad ir kokiu būdu savivaldybės taryba 
apskaičiuotų vietinės rinkliavos dydį, Rinkliavų įstatymas reikalauja, kad 
savivaldybės tarybai tvirtinant nuostatus, vietinės rinkliavos dydis jau turi būti 
nustatytas ir įvardintas litais, ir jokios papildomos sąlygos mokant rinkliavą 
negali būti nustatytos. Įvertinęs tai, pirmosios instancijos teismas padarė 
išvadą, kad Tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-22 patvirtinti 
Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą nuostatai, jų Priedas ir Pastabos bei 
2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-75 padarytas pakeitimas, kiek tai susiję 
su rinkliavos nustatymu konkurso būdu ir pateikiant aktyvaus poilsio ir 
sporto organizavimo projektą, neatitinka Rinkliavos įstatymo 3 straipsnio, 11 
straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 13 straipsnių reikalavimų. 

Dėl pareiškėjo prašymo ištirti, ar Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą 
nuostatų Priedo Pastabų 1 punktas neprieštarauja Rinkliavų įstatymo 11 
straipsnio 1 dalies 2 punktui ir 13 straipsniui, teismas nurodė, kad pareiškėjas 
nepateikė argumentų, kodėl, jo nuomone, šis punktas prieštarauja įstatymui. 
Teismas pažymėjo, kad Rinkliavos įstatymu savivaldybės taryboms suteikta 
teisė nustatyti viešas vietas ir rinkliavos dydį, todėl teismas padarė išvadą, kad 
Taryba Pastabų 1 punkte nustatydama viešą vietą teikti paslaugas ir konkretų 
rinkliavos dydį, nepažeidė jai Rinkliavų įstatymo deleguotos teisės ir šis 
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punktas neprieštarauja Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktui ir 
13 straipsniui.

Dėl Tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-75 atitikimo Vietos 
savivaldos įstatymo 4 straipsnio 10 punkte įtvirtintam veiklos skaidrumo 
principui, teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju Tarybai ne tik delegavus 
išimtinai jai priklausančias funkcijas savivaldybės administracijos direktoriui 
ir nustačius, kad vietinės rinkliavos dydis kai kuriais atvejais bus nustatomas 
konkurso ir konkurso, pateikiant aktyvaus poilsio ir sporto organizavimo 
projektą, būdu, pažeidė veiklos skaidrumo principą, numatytą Vietos savivaldos 
įstatymo 4 straipsnio 10 punkte, nes tvirtinant Vietinės rinkliavos už leidimo 
išdavimą nuostatus nebuvo paruošta minėtų konkursų vykdymo tvarka ir 
sąlygos, t. y. ne tik savivaldybės gyventojai, bet ir pati Taryba nežinojo, kaip ir 
kokio dydžio bus nustatoma vietinė rinkliava.

III.

Atsakovas Palangos miesto savivaldybė pateikė apeliacinį skundą (II t., 
b. l. 118–119), kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio 
teismo 2010 m. lapkričio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
1. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė Rinkliavų 

įstatymo nuostatas. Paaiškina, kad nei Rinkliavų įstatyme, nei poįstatyminiuose 
aktuose Tarybai nėra nustatytos papildomos sąlygos pasirenkant rinkliavos 
dydžio apskaičiavimo metodą, viešąsias vietas ir pan. Todėl mano, kad Taryba 
gali savarankiškai apsispręsti: 1) dėl viešųjų vietų, jos manymu, tinkamų 
paslaugų teikimui ir prekybai; 2) dėl reikalavimų pačių paslaugų ir prekybos 
turiniui; 3) dėl rinkliavos dydžio apskaičiavimo būdo; 4) dėl paties leidimo 
išdavimo tvarkos ir kitų procedūrų. Paaiškina, kad visi šie klausimai ir buvo 
išspręsti Tarybos sprendimuose dėl konkrečios rinkliavos.

2. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad Tarybos 
pasirinktas rinkliavos dydžio išaiškinimo būdas iš esmės prilyginamas tarimuisi 
dėl rinkliavos ir tokiu būdu rinkliavos objektu tampa nebe leidimas, o viešas 
konkursas. Mano, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė CK normas 
iš esmės procedūriniam veiksmui – rinkliavos dydžio išaiškinimui ir neįvertino 
to, kad konkurso būdu išsiaiškinus objektyvius rinkliavos dydžius, jie yra 
tvirtinami Tarybos sprendimu, t. y. Taryba (o ne konkursas) nustato rinkliavos 
dydį ir tik Tarybai nustačius rinkliavos dydį, yra išduodamas leidimas.

3. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nemotyvavo išvados, jog 
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Taryba taiko papildomas sąlygas mokant rinkliavas. Paaiškina, kad atsižvelgusi 
į tai, jog vasaros sezono metu leidimų paklausa yra labai didelė, Taryba 
nustatė tvarką, kaip tie leidimai yra išduodami, t. y. tas asmuo, kurio pasiūlytas 
rinkliavos dydis didžiausias, patvirtinamas Tarybos, įgyja pirmumo teisę šį 
leidimą įsigyti. Mano, kad tokia tvarka nėra nustatomos jokios papildomos 
sąlygos mokant rinkliavą. Paaiškina, kad tokiu leidimų išdavimo būdu Taryba 
pasiekia du tikslus – surenka į biudžetą didžiausias galimas pajamas ir viešai, 
dalyvaujant visiems suinteresuotiems asmenims, siekiantiems gauti leidimą, 
nustato, kas pirmas tą leidimą gali įsigyti. 

4. Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 
konkurso rezultatai negali būti traktuojami kaip rinkliava, kuriai būtų taikomas 
Rinkliavų įstatymas. Paaiškina, kad Taryba ir nelaiko konkurso rezultatų 
rinkliava, nes objektyviai konkurso būdu išsiaiškinus realų rinkliavos dydį, jis 
yra Tarybos patvirtinamas, kaip rinkliava.

5. Mano, kad pirmosios instancijos teismas nepaneigė Tarybos teisės 
pasirinkti rinkliavos apskaičiavimo būdus. Teigia, kad pirmosios instancijos 
teismas nepagrįstai rinkliavos apskaičiavimo būdą prilygino rinkliavai ir todėl 
neteisingai vertino rinkliavos nuostatų tam tikrų punktų atitikimą Rinkliavų 
įstatymui.

Pareiškėjas su atsakovo apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. 
Atsiliepimą į apeliacinį skundą (II t., b. l. 125–126) grindžia šiais argumentais:

1. Nesutinka su atsakovo teiginiu, jog Taryba gali laisvai nustatyti 
vietinę rinkliavą. Pažymi, kad nustatydama rinkliavas Taryba negali pažeisti 
Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos viešojo 
administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų veiklos skaidrumo, žmogaus 
teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo, įstatymo viršenybės, objektyvumo ir 
nepiktnaudžiavimo valdžia principų.

2. Nesutinka su atsakovo teiginiu, jog pirmosios instancijos teismas 
nemotyvavo išvados, kad Taryba taiko papildomas sąlygas mokant rinkliavą. 
Paaiškina, kad pirmosios instancijos teismas sprendime tokią savo išvadą 
pagrindė. Pažymi, kad netinkama yra tokia praktika, kai leidimą prekiauti 
gauna ne tas asmuo, kuris sumoka didžiausią piniginę rinkliavą, išreikštą 
litais, bet tas, kurio poilsio, sporto programa ar prekybos palapinė kažkuriam 
tarnautojui ar politikui pasirodo gražesnė.

3. Pažymi, kad vietos rinkliava nėra ir negali būti poilsio ir sporto 
organizavimo paslaugų pirkimas, kurį savo nuožiūra vykdytų savivaldybės 
administracijos direktorius. Teigia, kad rinkliavos dydis turi būti nustatytas 
litais, nepažeidžiant skaidrumo ir objektyvumo principų.
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Teisėjų kolegija

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

Apeliacinis skundas atmestinas.
Nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje pareiškėjas Seimo 

narys P. Ž. prašo:
1) panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. 

sprendimą Nr. T2-75 „Dėl Tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 
pakeitimo“;

2) ištirti, ar Tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 2 punktu 
pakeistų bei išdėstytų nauja redakcija Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą 
nuostatų 3, 5, 7.1, 7.2 punktai neprieštarauja Rinkliavų įstatymo 3 straipsniui, 
11 straipsnio 1 dalies 2 punktui ir 13 straipsniui;

3) ištirti, ar Tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 2 
punktu pakeistų bei išdėstytų nauja redakcija Vietinės rinkliavos už leidimo 
išdavimą nuostatų Priedas „Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti 
paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešose vietose 
išdavimą dydžiai ir viešųjų vietų aprašymas“ ta apimtimi, kuria nustatomas 
konkurso dalyvio mokestis bei leidimo prekiauti išdavimas konkurso būdu, 
neprieštarauja Rinkliavų įstatymo 3 straipsniui, 11 straipsnio 1 dalies 2 punktui 
ir 13 straipsniui;

4) ištirti, ar Tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 2 punktu 
pakeistų bei išdėstytų nauja redakcija Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą 
nuostatų Priedo Pastabų 1 ir 4 punktai neprieštarauja Rinkliavų įstatymo 11 
straipsnio 1 dalies 2 punktui ir 13 straipsniui;

5) ištirti, ar Tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T2-75 „Dėl 
Tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 pakeitimo“ neprieštarauja 
Rinkliavų įstatymo 3 straipsniui, 11 straipsnio 1 dalies 2 punktui ir 13 
straipsniui bei Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 10 punkte įtvirtintam 
veiklos skaidrumo principui.

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo 
Nr. T2-22 2 punktu pakeistų bei išdėstytų nauja redakcija „Vietinės rinkliavos 
už leidimą prekiauti ar teikti viešas paslaugas Palangos miesto savivaldybės 
tarybos nustatytose viešose vietose išdavimo nuostatų“:

3 punkte nustatyta, kad „Rinkliavos dydžiai (litais be centų) už Leidimų 
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išdavimą nustatomi konkurso būdu ir ne konkurso būdu metams ar atskirai 
numatytais atvejais renginio trukmei“;

5 punkte – konkurso būdu išaiškinti Rinkliavos dydžiai tvirtinami 
Tarybos posėdyje po įvykusių konkursų;

7.1. papunktyje – rinkliava grąžinama, jeigu asmuo už leidimo išdavimą 
sumokėjo didesnę negu Taryboje nustatyta Rinkliavą (grąžinamas tik 
skirtumas);

7.2. papunktyje – rinkliava grąžinama, jei asmuo nelaimi konkurso.
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo 

Nr. T2-22 2 punktu pakeistų bei išdėstytų nauja redakcija Vietinės rinkliavos 
už leidimo išdavimą nuostatų Priedo „Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti 
ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešose 
vietose išdavimą dydžiai ir viešųjų vietų aprašymas“, Pastabų:

1 punkte nustatyta, kad leidimai ne konkurso būdu Tarybos nustatytose 
vietose išduodami 1.1 ir 1.2 papunkčiuose numatytais atvejais;

4 punkte – Tarybos nustatytose viešosiose vietose Jūratės gatvėje 
pagal schemą Nr. 28 ir Nr. 29, Klaipėdos plente pagal schemą Nr. 1, Palangos 
paplūdimyje pagal schemą Nr. 7, Nr. 8, Nr. 28, Nr. 31 ir Šventosios paplūdimyje 
pagal schemą Nr. 13 konkursai dėl leidimų išdavimo vykdomi vadovaujantis 
Savivaldybės administracijos direktoriaus parengtais ir patvirtintais konkursų 
nuostatais.

Palangos miesto savivaldybės taryba 2010 m. kovo 25 d. sprendimu 
Nr. T2-75 „Dėl Tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 pakeitimo“ 
pakeitė Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos 
miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose nuostatų, patvirtintų 
Palangos miesto savivaldybės 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T2-327 2 
punktu, pakeistų 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 2 punktu, Priedo 
1.1 21 punkto „Palangos paplūdimyje“ 9, 30, ir 43 eilutes ir jas išdėstė taip:

9 eilutėje nurodyta, kad Palangos paplūdimyje rinkliavos dydis metams 
(nuo birželio 1 d. iki gegužės 31 d.) už leidimo išdavimą teikti viešojo 
maitinimo ir aktyvaus poilsio sporto organizavimo paslaugą, viešosios vietos 
numeris pagal schemą 8, nesudėtingame laikiname statinyje ir laikinais 
įrenginiais paslaugai teikti, konkurso dalyvio mokestis yra 16 000 Lt, pastabose 
nurodant, kad pagal DP 16.2L, konkursas 1 metams, pateikus aktyvaus sporto 
ir poilsio organizavimo projektą;

30 eilutėje – skiriasi tik viešosios vietos numeris pagal schemą – 28, ir už 
paslaugos teikimą konkurso dalyviui nustatytas 5 000 Lt mokestis,

43 eilutėje – neribotam vietų skaičiui, pagal VMVT suderintą 
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asortimentą, už išvežiojamąją (transporto priemonėmis be vidaus degimo 
variklių), išnešiojamąją prekybą, ne konkurso būdu nustatomas 200 Lt 
mokestis, pastabose nurodyta – ne konkurso būdu 1 metams;

45 eilutėje – Šventosios paplūdimyje neribotam vietų skaičiui, pagal 
VMVT suderintą asortimentą, už išvežiojamąją (transporto priemonėmis be 
vidaus degimo variklių), išnešiojamąją prekybą, ne konkurso būdu nustatomas 
100 Lt mokestis, pastabose nurodyta – ne konkurso būdu 1 metams. 
Sprendimu pakeistas ir lentelės pabaigoje esančių pastabų 4 punktas jį išdėstant 
taip: „Tarybos nustatytose viešosiose vietose Palangos paplūdimyje pagal 
schemą Nr. 8 ir Nr. 28 konkursai dėl leidimų išdavimo vykdomi vadovaujantis 
Savivaldybės administracijos direktoriaus parengtais ir patvirtintais konkursų 
nuostatais“ (Sprendimų 2 punktas); Palangos miesto savivaldybės tarybos 
2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-75 pakeistas ir 3.2 punktas, jį išdėstant 
taip: „pakeisti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 19 d. 
sprendimo Nr. T2-22 „Dėl Tarybos 2008-12-30 sprendimo Nr. T2-327 2 
punkto pakeitimo ir viešųjų vietų, kuriose galima prekiauti ar teikti paslaugas, 
išdėstymo schemų“ 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių parengti ir 
patvirtinti konkurso nuostatus įvertinant pateiktus aktyvaus poilsio, sporto 
organizavimo projektus šio sprendimo 2 punkto priede Palangos paplūdimyje 
nustatytoms viešosioms vietoms Nr. 8 ir Nr. 28“.

Nagrinėjamos administracinės norminės bylos dalykas yra savivaldybės 
tarybos išimtinei kompetencijai priklausančio vietinės rinkliavos dydžio 
nustatymo konkurso būdu atitikimo Rinkliavų įstatymo 3 straipsniui, 11 
straipsnio 1 dalies 2 punktui, 13 straipsniui, Vietos savivaldos 4 straipsnio 10 
punktui įvertinimas.

Aiškindamas vietinės rinkliavos sąvoką, pirmosios instancijos teismas 
rėmėsi suformuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kuri 
apibrėžia, kad vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos nustatyta įmoka už teisę 
atlikti tam tikrus veiksmus, verstis tam tikra veikla, kurie konkrečiai nurodyti 
Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje. Vietinės rinkliavos samprata (skirtingai 
nuo valstybinės rinkliavos) nėra kaip nors siejama su atlygiu už teikiamas 
paslaugas, todėl aiškinant ją sisteminiu teisės aiškinimo būdu, vietinė rinkliava 
yra savivaldybės tarybos nustatyta įmoka už teisę atlikti tam tikrus veiksmus, 
verstis tam tikra veikla, t. y. esminis vietinės rinkliavos elementas – įmokos 
už savivaldybės tarybos suteikiamą teisę, o ne įmokos už teikiamas paslaugas 
nustatymas (2005 m. spalio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-574/2005, 
2010 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1354/2010).
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Rinkliavų įstatymo (aktuali redakcija nuo 2008 m. lapkričio 25 d. iki 
2010 m. spalio 23 d.) 3 straipsnis (2004 m. balandžio 15 d. įstatymo Nr. IX-
2139 red.) nustato, kad rinkliavas moka fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus 
Lietuvos banką.

Aiškinant šią įstatymo nuostatą loginiu ir sisteminiu metodu, ji turi būti 
suprantama kaip iš esmės neribojanti (su viena išimtimi) potencialių rinkliavos 
mokėtojų rato – t. y. rinkliavos mokėjimo subjektu gali būti bet kuris juridinis 
ar fizinis asmuo, siekiantis už nustatytą rinkliavą įgyti tam tikrą teisę. 

Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio „Vietinių rinkliavų objektai“ 1 dalies 
2 punktas nustato, kad Savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje 
nustatyti vietines rinkliavas tik už: <...>

2) leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose 
viešosiose vietose išdavimą <...> (2005 m. gruodžio 8 d. įstatymo Nr. X-431 
red.).

Rinkliavų įstatymo 13 straipsnis „Vietinių rinkliavų dydžiai“ nustato, kad:
1. Vietinės rinkliavos dydis nustatomas vietinės rinkliavos nuostatuose.
2. Vietinės rinkliavos dydis nustatomas litais be centų.
3. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali vietinės rinkliavos dydį 

kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu 
jis didesnis negu 1,1.

Potencialus rinkliavos mokėtojas, norėdamas įgyti tam tikrą teisę, turėtų 
ne tik žinoti rinkliavos dydį, bet ir jos mokėjimo tvarką, kuri turi būti nustatyta 
vietinės rinkliavos nuostatuose. Kad minėti subjektai galėtų įgyti tam tikrą 
teisę, turi būti nustatyta savivaldybės tarybos sprendimu vietinė rinkliava ir 
patvirtinti vietinės rinkliavos nuostatai (Rinkliavų įstatymo 12 str. 1 p., 2 p.). 
Taigi vietinės rinkliavos mokėjimo teisinis santykis yra atskirtas nuo vietinės 
rinkliavos nustatymo teisinių santykių, pastarieji laiko prasme turi būti 
pirmesni, nes rinkliava gali būti mokama tik tada, kai yra nustatyta įstatymų 
numatyta tvarka. Vietinės rinkliavos įskaitomos į savivaldybės biudžetą 
(Rinkliavų įstatymo 16 str. 2 d.), tai reiškia jų privalomą pobūdį ir lemia, kad 
ji nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, yra reglamentuojama viešosios, o ne 
privatinės teisė normomis.

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad tam tikra savivaldybių 
kompetencija yra expressis verbis nustatyta pačioje Konstitucijoje. Priimti 
sprendimus, taip pat jos 121 straipsnio 2 dalyje nurodytais klausimais, 
gali tik savivaldybių tarybos. Tai yra išimtinė konstitucinė kompetencija, 
kartu ir viešosios valdžios įgyvendinimo funkcija. Sprendimų šiais 
klausimais priėmimas negali būti perkeliamas kitiems subjektams, tai 



195

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

prieštarautų savivaldybių tarybų savivaldos teisės, pagrįstos bendruomenių 
atstovavimu, įgyvendinimui (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d., 
2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai). Savivaldybės taryba, įgyvendindama 
bendruomenių atstovavimu pagrįstą savivaldos teisę, turi pozityvią pareigą 
priimti sprendimus jos išimtinei kompetencijai priskirtais klausimais. 
Sprendimas dėl vietinės rinkliavos dydžio nustatymo, rinkliavos nuostatų 
patvirtinimas, savo teisine prigimtimi yra bendro pobūdžio norminiai teisės 
aktai, kurie turėtų būti taikomi iš esmės neapibrėžtam subjektų ratui. Bendro 
pobūdžio norminės taisyklės nustatymas civiliniu sandoriu neatitinka viešosios 
valdžios įgyvendinimo principų, prieštarauja tokio akto teisinei prigimčiai. Kita 
vertus, konkretus rinkliavos mokėtojas neprivalo būti tvirtinamas savivaldybės 
tarybos sprendimu, rinkliavos mokėtojo subjektiškumas nesusijęs su išimtine 
savivaldybės tarybos kompetencija. Tai papildomai pagrindžia argumentą, kad 
rinkliavos nustatymas ir jos mokėjimas yra savarankiškos prigimties teisiniai 
santykiai, atsirandantys savarankiškais pagrindais.

Palangos miesto savivaldybės taryba, 2010 m. vasario 19 d. sprendimo 
Nr. T2-22 2 punktu numatydama naujos redakcijos Vietinės rinkliavos už 
leidimo išdavimą nuostatų rinkliavos dydžių nustatymą už leidimų išdavimą 
konkurso būdu, rinkliavos grąžinimą nelaimėjus konkurso, susiaurino 
potencialių vietinės rinkliavos mokėtojų ratą, nes numatė viešo konkurso būdu 
nustatyti ne tik rinkliavos dydį, bet ir išrinkti jos mokėtoją. Be to, ginčijamu 
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-75 
„Dėl Tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 pakeitimo“ rinkliavos 
mokėtojui buvo nustatytos papildomos sąlygos – aktyvaus sporto ir poilsio 
organizavimo projekto pateikimas, kurios gali būti reikšmingos išrenkant 
rinkliavos mokėtoją, tačiau savo pobūdžiu nesusijusios su sprendimo dėl 
rinkliavos dydžio nustatymo, kaip bendro pobūdžio norminio akto, priėmimu.

Pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai konstatavo, kad Palangos 
miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-22 
patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą nuostatai, jų Priedas ir 
Pastabos bei 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-75 padarytas pakeitimas, 
kiek tai susiję su rinkliavos dydžio, jos mokėtojo nustatymu konkurso būdu, 
ir pateikiant aktyvaus poilsio ir sporto organizavimo projektą, neatitinka 
Rinkliavų įstatymo 3 straipsnio, 11 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 13 straipsnio 
ta apimtimi, kuria minėtos teisės normos reglamentuoja rinkliavos nustatymo 
teisinį santykį kaip sprendimą dėl bendro pobūdžio norminio teisės akto.

Rinkliava nėra sandoris, jos tvirtinimas po konkurso reiškia individualios, 
o ne bendros taisyklės nustatymą. Visiems potencialiems mokėtojams vietinės 
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rinkliavos mokėjimo sąlygos turi būti išdėstytos nuostatuose, jų dydis turi būti 
žinomas iš anksto, o ne paaiškėti pasibaigus konkursui.

Tvirtinant Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 19 d. 
sprendimu Nr. T2-22 2 punktu pakeistų bei išdėstytų nauja redakcija Vietinės 
rinkliavos už leidimo išdavimą nuostatų Priedo 4 punkte numatyta, kad 
Tarybos nustatytose viešosiose vietose Jūratės gatvėje pagal schemą Nr. 28 
ir Nr. 29, Klaipėdos plente pagal schemą Nr. 1, Palangos paplūdimyje pagal 
schemą Nr. 7, Nr. 8, Nr. 28, Nr. 31 ir Šventosios paplūdimyje pagal schemą 
Nr. 13 konkursai dėl leidimų išdavimo vykdomi vadovaujantis savivaldybės 
administracijos direktoriaus parengtais ir patvirtintais konkursų nuostatais. 
Šiuo sprendimu Taryba ne tik delegavo išimtinai jai priklausančias funkcijas 
savivaldybės administracijos direktoriui, bet nustačius, kad vietinės rinkliavos 
dydis kai kuriais atvejais bus nustatomas konkurso ir konkurso, pateikiant 
aktyvaus poilsio ir sporto organizavimo projektą, būdu, pažeidė veiklos 
skaidrumo principą, numatytą Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 10 
punkte, nes tvirtinant nuostatus nebuvo paruošta minėtų konkursų vykdymo 
tvarka ir sąlygos, t. y. ne tik savivaldybės gyventojai, bet ir pati Taryba nežinojo, 
kaip bus nustatoma ir kokio dydžio bus vietinė rinkliava.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2010 m. kovo 31 d. nutarime 
yra pažymėjęs, kad savivaldybės tarybos, kaip atitinkamų teritorijų gyventojų 
atstovybės, negali įgyvendinti savivaldos teisės, pavesdamos savivaldybių 
kompetencijai priskirtais klausimai priimti galutinius sprendimus kitiems 
subjektams (struktūriniams padaliniams, atskiriems pareigūnams). 

Apelianto Palangos miesto savivaldybės argumentai, kad teismo 
sprendimu buvo suvaržyta jos diskrecija pasirenkant rinkliavos dydžio 
apskaičiavimo metodą ir būdą, leidimo išdavimo tvarką, kad rinkliava nėra 
konkurso rezultatai, yra nepagrįsti.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. spalio 18 d. 
priimtoje nutartyje administracinėje byloje Nr. A11-1574/2005 išaiškino, kad 
remiantis Rinkliavų įstatymo 12 straipsniu (kuriame nurodyta savivaldybės 
tarybos teisė nustatyti vietinę rinkliavą ir tvirtinti vietinės rinkliavos 
nuostatus), 13 straipsnio 1 dalimi (kurioje nurodyta, kad vietinės rinkliavos 
dydis nustatomas vietinės rinkliavos nuostatuose) bei Vietos savivaldos 
įstatymo 17 straipsnio 21 punktu (kuriame nurodyta savivaldybės tarybos 
teisė nustatyti vietines rinkliavas), vietinės rinkliavos nustatymas yra visiška 
savivaldybės tarybos diskrecija, tačiau savivaldybės tarybai privalomas sąlygas 
vietinei rinkliavai nustatyti reglamentuoja (riboja diskreciją) Rinkliavų 
įstatymo normos.
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Nors vietinės rinkliavos nustatymas yra savivaldybės tarybos diskrecija, 
ji turi būti suprantama kaip subjekto teisinė galia, suponuota pareigos priimti 
sprendimą išimtinės kompetencijos klausimais. Kompetencija suprantama 
kaip viešojo administravimo subjektui suteikti įgaliojimai ir jam nustatyti 
teisiniai įpareigojimai, tai reiškia, kad jam leidžiama elgtis tik taip, kaip nustato 
įstatymas. Atsakovas savo diskrecijos teisę priimdamas sprendimus gali 
įgyvendinti tik įstatymų nustatytose ribose. Pirmiau aptarti argumentai dėl 
vietinės rinkliavos dydžio ir jos mokėjimo tvarkos nustatymo pagrindžia, kad 
Taryba diskrecijos teisę įgyvendino neatsižvelgdama į Rinkliavų įstatymo 3 
straipsnyje, 11 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 13 straipsnyje numatytus ribojimus.

Apelianto argumentai, kad konkurso būdu nustatydamas rinkliavos dydį 
ir jį vėliau patvirtindamas Tarybos sprendimu, po to laimėtojui suteikiant 
pirmenybę įsigyti leidimą, gali pasirinkti optimalų variantą, neturi būti 
svarstomi šioje byloje, nes tai reikštų priimto sprendimo vertinimą ekonominio 
tikslingumo požiūriu (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 str.).

Teisėjų kolegija, remdamasi ABTĮ 136 straipsniu, patikrinusi išnagrinėtą 
bylą visa apimtimi, iš esmės sutikdama su pirmosios instancijos teismo 
padarytomis išvadomis, atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismo 
sprendimu nepagrįstai visa apimtimi buvo pripažinti negaliojančiais Tarybos 
2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 2 punktu pakeistų bei išdėstytų 
nauja redakcija Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą nuostatų 7.1 punktas 
bei visas Tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T2-75 „Dėl Tarybos 
2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 pakeitimo“.

Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl Tarybos 
2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 2 punktu pakeistų bei išdėstytų 
nauja redakcija Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą nuostatų 7.1 punkto, 
kuriuo numatyta, kad rinkliava grąžinama, jeigu asmuo sumokėjo didesnę negu 
Tarybos nustatyta rinkliava (grąžinamas tik skirtumas) prieštaravimo Rinkliavų 
įstatymo 3 straipsniui, 11 straipsnio 1 dalies 2 punktui bei 13 straipsniui, ir šį 
sprendimo punktą nutaręs laikyti negaliojančiu visa apimtimi, nepagrįstai 
eliminavo galimybę asmenims grąžinti sumokėtą per didelę rinkliavą, kai 
ji mokama už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos 
nustatytose viešosiose vietose išdavimą ne konkurso būdu. Ši sprendimo dalis 
keistina, nustatant, kad Tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 2 
punktu pakeistų bei išdėstytų nauja redakcija Vietinės rinkliavos už leidimo 
išdavimą nuostatų 7.1 punktas prieštarauja Rinkliavų įstatymo 3 straipsniui, 11 
straipsnio 1 dalies 2 punktui bei 13 straipsniui ta apimtimi, kuria numatyta, 
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kad vietinė rinkliava sumokama konkurso būdu, ir šia apimtimi nuostatų 7.1 
punktas pripažintinas negaliojančiu.

Pirmosios instancijos teismas, pripažinęs, kad visas Tarybos 
2010 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T2-75 „Dėl Tarybos 2010 m. vasario 19 d. 
sprendimo Nr. T2-22 pakeitimo“ prieštarauja Rinkliavų įstatymo 3 straipsniui, 
11 straipsnio 1 dalies 2 punktui bei 13 straipsniui ir Vietos savivaldos įstatymo 
4 straipsnio 10 punkte įtvirtintam veiklos skaidrumo principui ir nusprendęs 
laikyti jį negaliojančiu, neįvertino, kad šio sprendimo Priedo 1.1 21 punkto 
„Palangos paplūdimyje“ 43 eilute ir 1.2. 29 punkto „Šventosios paplūdimyje“ 
45 eilute buvo nustatytos konkretaus dydžio rinkliavos ne konkurso būdu, 
todėl ši pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis taip pat keistina, 
nustatant, kad Tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T2-75 „Dėl Tarybos 
2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 pakeitimo“ prieštarauja Rinkliavų 
įstatymo 3 straipsniui, 11 straipsnio 1 dalies 2 punktui bei 13 straipsniui 
ir Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 10 punkte įtvirtintam veiklos 
skaidrumo principui ir pripažintinas negaliojančiu, išskyrus jo dalį – pakeisto 
Priedo 1.1 21 punkto „Palangos paplūdimyje“ 43 eilutę ir 1.2 29 punkto 
„Šventosios paplūdimyje“ 45 eilutę.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Atsakovo Palangos miesto savivaldybės apeliacinį skundą atmesti.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 26 d. 

sprendimo dalį, kuria Palangos miesto savivaldybės tarybos 
2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 2 punktu pakeistų bei išdėstytų 
nauja redakcija Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą nuostatų 7.1 punktas 
visa apimtimi pripažintas prieštaraujančiu Rinkliavų įstatymo 3 straipsniui, 11 
straipsnio 1 dalies 2 punktui bei 13 straipsniui, ir šį nuostatų punktą nuspręsta 
laikyti negaliojančiu, pakeisti, nustatant, kad Palangos miesto savivaldybės 
tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 2 punktu pakeistų bei 
išdėstytų nauja redakcija Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą nuostatų 7.1 
punktas prieštarauja Rinkliavų įstatymo 3 straipsniui, 11 straipsnio 1 dalies 2 
punktui bei 13 straipsniui ta apimtimi, kuria numatyta, kad vietinė rinkliava 
sumokama konkurso būdu, ir šia apimtimi nuostatų 7.1 punktas negalioja.

Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 26 d. 
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sprendimo dalį, kuria pripažinta, kad visas Palangos miesto savivaldybės 
tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T2-75 „Dėl Tarybos 
2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 pakeitimo“ prieštarauja Rinkliavų 
įstatymo 3 straipsniui, 11 straipsnio 1 dalies 2 punktui bei 13 straipsniui 
ir Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 10 punkte įtvirtintam veiklos 
skaidrumo principui ir nuspręsta laikyti negaliojančiu, pakeisti, nustatant, 
kad Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimas 
Nr. T2-75 „Dėl Tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 pakeitimo“ 
prieštarauja Rinkliavų įstatymo 3 straipsniui, 11 straipsnio 1 dalies 2 punktui 
bei 13 straipsniui ir Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 10 punkte 
įtvirtintam veiklos skaidrumo principui ir pripažintinas negaliojančiu, išskyrus 
jo dalį – pakeisto Priedo 1.1 21 punkto „Palangos paplūdimyje“ 43 eilutę ir 1.2 
29 punkto „Šventosios paplūdimyje“ 45 eilutę.

Likusią Klaipėdos apygardos administracinio teismo 
2010 m. lapkričio 26 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.
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2. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje

2.1. Dėl užsieniečių teisinės padėties

2.1.1. Dėl būtinybės atlikti karo prievolę, kaip savarankiško pagrindo 
suteikti prieglobstį

Migracijos departamentas, vertindamas prieglobsčio prašytojo baimės, kilusios 
dėl atsisakymo atlikti karo tarnybą kilmės valstybėje, pagrįstumą, turi išsamiai 
įvertinti, ar prieglobsčio prašytojui prieglobsčio prašymo pateikimo metu grėstų 
baudžiamasis persekiojimas ar baudimas dėl atsisakymo atlikti karo tarnybą 
konflikto metu bei, nustačius šią sąlygą, įvertinti, ar atliekant karo tarnybą 
pareiškėjui reikėtų daryti nusikaltimus ar veiksmus, nurodytus Įstatymo dėl 
užsieniečių teisinės padėties 88 straipsnio 3 ir 4 punktuose (Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu patvirtintos Užsieniečių 
prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų vykdymo 
tvarkos aprašo (toliau – ir Tvarka) 66.1 p.). Pagal Jungtinių Tautų Vyriausiojo 
pabėgėlių komisaro Pabėgėlio statuso nustatymo ir kriterijų vadovo 5 skyriaus B 
dalies 170 punktą, būtinybė atlikti karo prievolę gali būti savarankišku pagrindu 
suteikti pabėgėlio statusą tuo atveju, jei prieglobsčio prašytojas gali įrodyti, 
kad dėl karo tarnybos jis būtų priverstas dalyvauti kariniuose veiksmuose, 
prieštaraujančiuose jo politiniams, religiniams, moraliniams ar pagrįstiems 
sąžinės įsitikinimams. Pareiga įrodyti minėtas aplinkybes neturėtų būti vertinama 
kitaip, nei to reikalaujama pagal teismų praktiką ir teisės aktus tokio pobūdžio 
bylose, t. y. prieglobsčio prašytojui taikomas jo pasakojimo neprieštaringumo ir 
nuoseklumo reikalavimas, abejonės yra vertinamos jo naudai. 

Jokia sąlyga, numatyta Tvarkos 66.1 punkte, nėra absoliuti ir turi būti vertinama 
didelės ir pagrįstos tikimybės kontekste, tačiau analizė turi būti išsami ir 
visapusiška. Vertinant, ar padėtis, kurios metu pareiškėjas galbūt turėtų atlikti 
karo tarnybą yra konfliktas, turi būti išanalizuota sistemiškai ir vadovaujantis 
protingumo principu. Konfliktas neturėtų būti suvokiamas siaurai, t. y. kaip 
aktyvūs bei akivaizdūs dviejų ar daugiau valstybių karo veiksmai. 
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Administracinė byla Nr. A858-627/2011
Procesinio sprendimo kategorija 3.4 

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

2011 m. kovo 21 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio 
(pranešėjas) ir Romano Klišausko,
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant vertėjai Jurgai Marcinkevičiūtei,
pareiškėjui A. K. ir jo atstovei advokatei Margaritai Šakalytei,
atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos atstovui Viktor Ostrovnoj, 

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo A. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. sprendimo administracinėje 
byloje pagal pareiškėjo A. K. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir 
įpareigojimo atlikti veiksmus.

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė :
I.

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas) 2009 m. gruodžio 24 d. 
priėmė sprendimą Nr. (15/6-5)-12PR-128 (b. l. 5–6) (toliau – ir Sprendimas), 
kuriuo nusprendė nesuteikti Rusijos Federacijos piliečiui A. K. pabėgėlio 
statuso ir papildomos apsaugos Lietuvos Respublikoje.

Pareiškėjas A. K. skundu (b. l. 2–4) kreipėsi į Vilniaus apygardos 
administracinį teismą, prašydamas panaikinti Sprendimą ir 
įpareigoti Migracijos departamentą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 
prašymą dėl prieglobsčio suteikimo. Pareiškėjas nurodė, kad jis nuo 
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2008 m. lapkričio mėnesio tarnavo Rusijos Federacijos kariuomenėje, tačiau 
dėl savo politinių ir kitų pažiūrų bei įsitikinimų nenorėjo tarnauti, todėl 
išreiškė norą atlikti alternatyvią tarnybą, bet jam buvo atsisakyta suteikti tokią 
galimybę. Vėliau buvo formuojamas specialios paskirties batalionas, skirtas 
galimam karui su Gruzija, kuriam turėjo priklausyti ir pareiškėjas. Dėl savo 
antikarinių pažiūrų (o karas su Gruzija iš tiesų įvyko), pareiškėjas neturėjo 
kitos išeities, kaip tik savavališkai palikti karinį dalinį. Rusijos Federacijos 
kariniai veiksmai Gruzijoje prieštarauja pagrindinėms žmogiškumo normoms, 
buvo pasmerkti tarptautinės bendruomenės. Todėl pareiškėjui galėjo būti 
suteiktas prieglobstis remiantis Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių komisaro 
išleistu Pabėgėlio statuso nustatymo ir kriterijų vadovu (toliau – ir Vadovas), 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 15 d. Įsakymu 
patvirtintos Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų 
priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo (toliau – ir Tvarka) 66.1 punktu. 
Pareiškėjo nuomone, Migracijos departamentas nepagrįstai analizavo tik 
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 323 straipsnio (dezertyravimas) 
turinį. Be to, Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas, 
UTPĮ) 83 straipsnio pagrindu pareiškėjo pateikti duomenys turi būti vertinami 
pareiškėjo naudai. 

Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos atsiliepimu į skundą (b. l. 11–12) prašė skundą atmesti 
kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad dezertyravimo iš kariuomenės metu 
pareiškėjas nebuvo (ir iki pat tarnybos pabaigos nebūtų) verčiamas dalyvauti 
kariniuose veiksmuose. 2008 m. rugpjūčio mėnesį vykęs Rusijos karas su Gruzija 
nėra vėlesnis įvykis pareiškėjo privalomos karinės tarnybos laikotarpio (nuo 
2008 m. lapkričio mėnesio iki 2009 m. lapkričio mėnesio) atžvilgiu bei negali 
būti laikomas pareiškėjo baimės pagrįstumo įrodymu. Pareiškėjas karo tarnybą 
atsisakė atlikti ne konflikto, o taikos metu. Jeigu jis nebūtų pasišalinęs iš karinio 
dalinio ir iki galo atliktų savo prievolę, tarnybos metu jam nereikėtų daryti 
nusikaltimų ar veiksmų, nurodytų Įstatymo 88 straipsnio 3 ir 4 punktuose. 
Vien tai, kad prieglobsčio prašytojo pasakojimas yra laikomas tikėtinu, savaime 
nereiškia, jog toks pasakojimas liudija apie persekiojimą, o asmens baimė būti 
persekiojamam yra visiškai pagrįsta ir jam turėtų būti suteiktas prieglobstis. 

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 6 d. 
sprendimu (b. l. 41–46) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą, Sprendimą 
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paliko nepakeistą. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs Įstatymo 86 
straipsnio 1 dalyje, Tvarkos 66.1 punkte numatytą reglamentavimą, nurodė, kad 
nėra teisinio pagrindo pareiškėjui suteikti pabėgėlio statusą, nes jis neatitinka 
nustatytų kriterijų: nei pareiškėjo pasišalinimo iš karinio dalinio metu, nei 
vėliau ir iki šiol kariniai veiksmai tarp Rusijos Federacijos ir Gruzijos nevyko ir 
nevyksta. Pareiškėjas neatitinka Vadove numatytų išimčių iš bendros taisyklės, 
kad persekiojimo už dezertyravimą ir kriminalinės bausmės už dezertyravimą 
baimė pati savaime nėra persekiojimas. Byloje nėra duomenų, kad pagal 
Rusijos Federacijos įstatymus pareiškėjui galėtų būti skirta neproporcingai 
didelė bausmė būtent dėl jo rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai 
socialinei grupei ar politinių pažiūrų (Vadovo 169 punktas). Pareiškėjas 
neįrodė, kad jo tarnavimas Rusijos Federacijos kariuomenėje ar (galbūt) 
dalyvavimas kariniame konflikte prieštarauja jo moraliniams įsitikinimams ar 
sąžinei, kaip esminėms, kertinėms jo pasaulėžiūros nuostatoms, nes priešingu 
atveju pareiškėjas būtų siekęs to išvengti dar iki pašaukimo į kariuomenę.

III.

Pareiškėjas A. K. apeliaciniu skundu (b. l. 51–53) prašo panaikinti 
pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – 
panaikinti Sprendimą bei įpareigoti atsakovą išnagrinėti pareiškėjo bylą ir 
priimti sprendimą iš naujo. Pareiškėjas apeliaciniame skunde remiasi iš esmės 
tais pačiais argumentais, kurie buvo nurodyti pirmosios instancijos teismui. 
Taip pat pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 
nesiremė Vadovu, vertino tik Įstatymo nuostatas, bet neanalizavo bylos 
medžiagos, pažeidė Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 
86 straipsnio nuostatas. Be to, neįmanoma pateikti objektyvių duomenų, kad 
ateityje, pavyzdžiui, pareiškėją kas nors persekios, kankins ar pažeis jo teises, 
nes prieš tai darant, niekas pareiškėjo neperspės, todėl nėra ir įrodymų apie 
tokias grėsmes. Teismas nevertino pareiškėjo pateiktų įrodymų. Pirmosios 
instancijos teismo išvada dėl nevykstančio karinio konflikto tarp Gruzijos ir 
Rusijos Federacijos yra nepagrįsta. Teismas pažeidė ABTĮ 79 straipsnio 1 dalyje 
įtvirtintą įrodymų vertinimo teisme taisyklę. 

Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 58–59) prašo 
pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas remiasi iš 
esmės tais pačiais argumentais, kurie buvo nurodyti pirmosios instancijos 
teisme. Atsakovas pažymi, kad neturi jokių priežasčių manyti, jog pareiškėjui 
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savavališkai nepalikus karinio dalinio, vis dėlto įvyktų naujas karas ir jis būtų 
verčiamas dalyvauti kariniuose veiksmuose, kurie prieštarautų pagrindinėms 
žmogiškumo normoms. Pareiškėjas atsisakė atlikti karo tarnybą ne konflikto, 
bet taikos metu. Pareiškėjo argumentai dėl teismo nurodytų teiginių 
prieštaravimo Migracijos departamento pažymai yra nepagrįsti.

Teisėjų kolegija

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

Apeliacinis skundas tenkintinas.
Byloje ginčas kyla dėl pareiškėjo teisės gauti prieglobstį (pabėgėlio 

statusą arba papildomą apsaugą). Pareiškėjas apeliaciniame skunde teigia, kad 
pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovo priimtas 
ginčijamas Sprendimas, kuriuo jam buvo atsisakyta suteikti prieglobstį, yra 
teisėtas ir pagrįstas.

Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje kilusio ginčo išsprendimui 
reikšmingos inter alia UTPĮ 86 straipsnio 1 dalies nuostatos, kuriose nustatyta, 
jog pabėgėlio statusas suteikiamas prieglobsčio prašytojui, kuris dėl visiškai 
pagrįstos baimės būti persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo 
tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių įsitikinimų yra už valstybės, kurios 
pilietis jis yra, ribų ir negali ar bijo naudotis tos valstybės gynyba arba neturi 
atitinkamos užsienio valstybės pilietybės, yra už valstybės, kurioje buvo jo 
nuolatinė gyvenamoji vieta, ribų ir dėl išvardytų priežasčių negali ar bijo į ją 
grįžti, jeigu nėra priežasčių, nustatytų šio Įstatymo 88 straipsnyje. 

UTPĮ 87 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad papildoma apsauga gali būti 
suteikta prieglobsčio prašytojui, kuris yra už savo kilmės valstybės ribų ir 
negali ten grįžti dėl visiškai pagrįstos baimės, kad: 1) jis bus kankinamas, su 
juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar 
jis bus tokiu būdu baudžiamas; 2) yra grėsmė, kad jo kaip žmogaus teisės ir 
pagrindinės laisvės bus pažeistos; 3) yra grėsmė jo gyvybei, sveikatai, saugumui 
ar laisvei dėl paplitusios prievartos, kuri kyla karinio konflikto metu arba kuri 
sudaro sąlygas sistemingiems žmogaus teisių pažeidimams.

Administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad Įstatymo 
86 ir 87 straipsnyje įtvirtintose teisės normose nustatyta visiškai pagrįstos 
baimės buvimo sąlyga, viena vertus, turi būti objektyvaus pobūdžio, t. y. ji 
turi egzistuoti realiai, o ne būti vien tik prašančiojo prieglobsčio asmens 
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suvokimas, įsitikinimas ir pan., kita vertus, vartojama sąvoka baimė yra 
dvasinė būsena ir subjektyvi būklė, todėl minėta visiškai pagrįstos baimės sąlyga 
apima ir subjektyvius, ir objektyvius veiksnius, į kuriuos turi būti atsižvelgta, 
nustatant ar baimė iš tikrųjų yra visiškai pagrįsta (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A858-901/2010; 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A822-334/2010; 2010 m. gruodžio 8 d. sprendimą administracinėje byloje 
Nr. A756-686/2010).

Pažymėtina, kad UTPĮ 83 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog kai 
nagrinėjant prieglobsčio prašytojo prašymą suteikti prieglobstį nustatoma, 
jog su jo statuso nustatymu susiję duomenys, nepaisant prieglobsčio 
prašytojo nuoširdžių pastangų, negali būti patvirtinti rašytiniais įrodymais, 
šie duomenys vertinami prieglobsčio prašytojo naudai ir prašymas suteikti 
prieglobstį laikomas pagrįstu, jei prieglobsčio prašytojo paaiškinimai iš esmės 
neprieštaringi bei nuoseklūs ir neprieštarauja visuotinai žinomiems faktams. 83 
straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šio straipsnio 1 dalis netaikoma ir duomenys, 
kurie negali būti patvirtinti rašytiniais įrodymais, atmetami, jei prieglobsčio 
prašytojo prašymo nagrinėjimo metu prieglobsčio prašytojas klaidina tyrimą, 
savo veiksmais ar neveikimu jį vilkina, bando sukčiauti arba nustatomi 
prieštaravimai tarp prieglobsčio prašytojo nurodytų faktų, turinčių esminę 
įtaką prieglobsčiui suteikti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2011 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-405/2011).

Pareiškėjas nagrinėjamoje byloje savo prašymą suteikti jam prieglobstį 
iš esmės grindžia tuo, kad galimas Rusijos kariuomenės dalinio, kuriame jis 
tarnavo, dislokavimas Abchazijoje prieštarautų jo pacifistinėms pažiūroms, taip 
pat dėl jo nurodomos baimės, jog ten jis būtų verčiamas atlikti veiksmus, kurių 
metu būtų pažeidžiamos žmogaus teisės.

Migracijos departamentas, nagrinėdamas prieglobsčio prašytojo 
prašymą, šiuo atveju turi nustatyti, ar prieglobsčio prašytojo atžvilgiu būtų 
vykdomas baudžiamasis persekiojimas ar baudimas dėl atsisakymo atlikti 
konflikto metu karo tarnybą, kurią atliekant reikėtų daryti nusikaltimus ar 
veiksmus, nurodytus Įstatymo 88 straipsnio 3 ir 4 punktuose (Tvarkos 66.1 
punktas). Pagal Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių komisaro Pabėgėlio 
statuso nustatymo ir kriterijų vadovo 5 skyriaus B dalies 170 punktą būtinybė 
atlikti karo prievolę gali būti savarankišku pagrindu suteikti pabėgėlio statusą 
tuo atveju, jei prieglobsčio prašytojas gali įrodyti, kad dėl karo tarnybos jis būtų 
priverstas dalyvauti kariniuose veiksmuose, prieštaraujančiuose jo politiniams, 
religiniams, moraliniams ar pagrįstiems sąžinės įsitikinimams. Teisėjų kolegija 



206

I. Administracinių teismų praktika

pažymi, kad nagrinėjamu atveju pareiga įrodyti neturėtų būti vertinama 
kitaip nei to reikalaujama pagal teismų praktiką ir teisės aktus tokio pobūdžio 
bylose, t. y. prieglobsčio prašytojui taikomas jo pasakojimo neprieštaringumo 
ir nuoseklumo reikalavimas, abejonės yra vertinamos jo naudai. Nurodyta 
Vadovo 5 skyriaus B dalies 170 punkto nuostata yra taikytina šioje byloje kaip 
detalizuojanti UTPĮ 86 straipsnio 1 dalyje ir Tvarkos 66.1 atitinkamoje dalyje 
numatytas sąlygas suteikti asmeniui pabėgėlio statusą. 

Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo pasakojimas yra nuoseklus 
ir neprieštaringas nuo jo sulaikymo Lietuvoje: prieglobsčio prašytojas jo 
sulaikymo dieną 2009 m. rugpjūčio 27 d. apklausos metu nurodė, kad jis 
atvyko į Lietuvą nuolatiniam gyvenimui (Migracijos departamento byla, b. l. 
4), prieglobsčio prašytojas labai greitai po jo sulaikymo 2009 m. rugsėjo 2 d. 
pateikė prašymą dėl prieglobsčio suteikimo (Migracijos departamento byla, b. l. 
15–16), pirminės apklausos metu nurodė duomenis ir savo argumentus, kodėl 
jam turėtų būti suteiktas prieglobstis Lietuvoje, t. y. jo pacifistinės pažiūros, 
nenoras žudyti žmones ir informacija, kad jis bus išsiųstas į Abchaziją su savo 
daliniu (Migracijos departamento byla, b. l. 20). Vėliau pareiškėjo pateikti 
duomenys taip pat buvo neprieštaringi ir nuoseklūs (Migracijos departamento 
byla, b. l. 36–39, b. l. 2–4, 38, 51–53). Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas 
nurodo motyvus, kurie gali būti pagrindas taikyti Vadovo 5 skyriaus B dalies 
170 punkto nuostatą, nes pagrindinis jo motyvas (kuo pagrįsta pareiškėjo 
baimė) yra susijęs su galimybe, kad dėl karo tarnybos jis būtų priverstas 
dalyvauti kariniuose veiksmuose, prieštaraujančiuose jo moraliniams ar 
pagrįstiems sąžinės įsitikinimams, šių įsitikinimų sudedamoji dalis yra jo 
pacifistinės pažiūros, neigiamas požiūris į karinius veiksmus, kurių metu 
pažeidžiamos žmogaus teisės ar prieštaraujančius pagrindinėms žmogiškumo 
normoms.

Pažymėtina, kad prieglobsčio prašytojo pasakojimas taip pat buvo 
patvirtintas ir vėliau atsiradusių faktinių aplinkybių, t. y, pareiškėjas 
nurodė, kad jam buvo pranešta, jog jo dalinys bus perkeltas į Abchaziją, kur 
reikės dalyvauti kariniuose veiksmuose Abchazijos ir Gruzijos teritorijoje 
(Migracijos departamento byla, b. l. 20), o Rusijos Prezidento įsakymas, kuriuo 
panaikinama nuostata, pagal kurią šauktiniai galėjo atsisakyti atlikti tarnybą 
už Rusijos Federacijos ribų, buvo priimtas 2009 m. rugsėjo 30 d., tą patvirtino 
ir Migracijos departamentas (Migracijos departamento byla, b. l. 85). Be to, 
atsakovas 2009 m. gruodžio 23 d. išvadoje Nr. 15/6-5-13PR-128RN (toliau – ir 
Išvada) taip pat pažymėjo, kad prieglobsčio prašytojo pasakojimas dalyje dėl 
siuntimo tarnauti Abchazijoje galimybės yra tikėtinas ir turi būti vertinamas 
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jo naudai (Migracijos departamento byla, b. l. 85). Todėl konstatuotina, kad 
pareiškėjo baimė būti perkeltam į Abchaziją ir dalyvauti kariniuose veiksmuose 
šiuo aspektu buvo pagrįsta. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje 
byloje Migracijos departamentas, vertindamas prieglobsčio prašytojo baimės 
pagrįstumą, turėjo išsamiai prieglobsčio prašytojo nurodomą grėsmę įvertinti 
pagal Tvarkos 66.1 punkto sąlygas, o būtent tai, ar prieglobsčio prašytojui 
prieglobsčio prašymo pateikimo metu grėstų baudžiamasis persekiojimas 
ar baudimas dėl atsisakymo atlikti karo tarnybą konflikto metu bei, nustačius 
šią sąlygą, įvertinti, ar atliekant karo tarnybą pareiškėjui reikėtų daryti 
nusikaltimus ar veiksmus, nurodytus Įstatymo 88 straipsnio 3 ir 4 punktuose. 
Teisėjų kolegija pažymi, kad jokia sąlyga nėra absoliuti ir turi būti vertinama 
didelės ir pagrįstos tikimybės kontekste, tačiau analizė turi būti išsami ir 
visapusiška. Vertinant, ar padėtis, kurios metu pareiškėjas galimai turėtų atlikti 
karo tarnybą yra konfliktas, turi būti išanalizuota sistemiškai ir vadovaujantis 
protingumo principu. Nagrinėjamoje byloje Migracijos departamentas 
teigia, kad pareiškėjas atlikti karo tarnybą atsisakė ne konflikto, o taikos 
metu (b. l. 59), tarp Rusijos ir Gruzijos arba Abchazijos ir Gruzijos tuo metu 
nevyko karinis konfliktas (b. l. 6). Tačiau toks teiginys nepatvirtina Išvadoje 
pateikiamos informacijos dėl to, kad Abchazijoje yra dislokuota 3700 Rusijos 
kareivių (Migracijos departamento byla, b. l. 85), be to, teisėjų kolegijai kyla 
abejonių dėl to, ar šios Rusijos kariuomenės pajėgos yra ten su Gruzijos 
sutikimu, ir apskritai nėra konflikto dėl Abchazijos statuso. Todėl teiginys, kad 
konflikto bylai aktualiose teritorijose nėra, nepagrįstas. Konfliktas neturėtų 
būti suvokiamas siaurai, t. y. kaip aktyvūs bei akivaizdūs dviejų ar daugiau 
valstybių karo veiksmai. Dėl antros iš analizuojamų sąlygų pasakytina, kad 
konstatavus, jog konfliktas bylai aktualiose teritorijose prieglobsčio prašymo 
pateikimo metu buvo ar yra pagrįsta abejonė dėl jo nebuvimo, būtina nustatyti, 
ar atliekant karo tarnybą pareiškėjui reikėtų daryti nusikaltimus ar veiksmus, 
nurodytus Įstatymo 88 straipsnio 3 ir 4 punktuose. Šiuo pagrindu Migracijos 
departamentas nagrinėjamos bylos kontekste turėtų išsamiai įvertinti, ar 
konflikto metu inter alia Rusijos ir Gruzijos karo veiksmų metu) Rusijos 
kariuomenė darė ar daro nusikaltimus ar veiksmus, nurodytus Įstatymo 88 
straipsnio 3 ir 4 punktuose. 

Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Išvadoje pateikiamas vertinimas dėl 
prieglobsčio prašytojo tinkamai neišreikštos valios, pasirenkant alternatyvią 
civilinę tarnybą (Migracijos departamento byla, b. l. 85) nepaneigia pareiškėjo 
galimos baimės, kad jis bus verčiamas dalyvauti kariniuose veiksmuose, 
kurie prieštarautų pagrindinėms žmogiškumo normoms, jo moraliniams ar 
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pagrįstiems sąžinės įsitikinimams. Būtent pareiškėjo baimės pagrįstumas yra 
tai, ką akcentavo pareiškėjas nuo prašymo suteikti prieglobstį pateikimo dienos. 
Tokios baimės pareiškėjas nejautė tarnybos metu iki to momento, kai jam 
buvo pareikšta, kad jo dalinys bus siunčiamas į Abchaziją dalyvauti kariniuose 
veiksmuose (Migracijos departamento byla, b. l. 20), todėl nepagrįsta reikalauti 
iš pareiškėjo pateikti įrodymus (dėl kurių pateikimo galimybių taip pat kyla 
pagrįstų abejonių), kad jis dar iki karo tarnybos dėjo visas pastangas, siekdamas 
jos išvengti. Jeigu pareiškėjas savo poziciją būtų grindęs pačiu buvimo 
kariuomenės sudėtyje faktu ar kitomis aplinkybėmis, kurios būtų egzistavusios 
jo tapimo kariuomenės sudėties nariu metu, tai šis argumentas būtų turėjęs 
reikšmę. Šiuo atveju pareiškėjui jo priėmimo į kariuomenę metu nebuvo 
pagrindo atsirasti pagrįstai baimei būti išsiųstam ir dalyvauti kariniuose 
veiksmuose Abchazijoje.

Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Migracijos departamentas byloje nepateikė 
įrodymų, kad priimdamas Sprendimą būtų įvertinęs, ar Abchazijoje, į kurią 
galimai būtų išsiųstas prieglobsčio prašytojas, nevyko jokio konflikto (platesne 
nei karo veiksmai prasme) prieglobsčio prašymo metu (būtina pateikti aiškius 
įrodymus, patvirtinančius, kad konflikto nėra), bei analizavęs galimus Rusijos 
kariuomenės vykdytus žmogaus teisių pažeidimus konflikto, jeigu jo buvimas 
nebūtų paneigtas, metu. Todėl negalima ir teigti, kad prieglobsčio prašytojo 
baimė dalyvauti kariniuose veiksmuose (patenkančių į konflikto sampratą), 
kuriuose būtų pažeidžiamos žmogaus teisės, yra nepagrįsta, o Migracijos 
departamentas nepagrįstai inter alia atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, 
kad tiesiog tokios informacijos neturi (b. l. 58). Pažymėtina, kad Migracijos 
departamento byloje pateikta 2009 m. rugpjūčio 4 d. pažyma apie žmogaus 
teisių padėtį Rusijos Federacijoje Nr. RU-15/6-6-23 (Migracijos departamento 
byla, b. l. 69–82) tik patvirtina informaciją apie žmogaus teisių pažeidimus 
Čečėnijoje, kas teisėjų kolegijai leidžia abejoti dėl žmogaus teisių užtikrinimo 
ir Abchazijoje ar kitose Kaukazo teritorijose. Pažymėtina, kad priešingu 
atveju iš kiekvieno prieglobsčio prašytojo reikėtų reikalauti išsamaus tokių 
teiginių pagrindimo, kokio jis objektyviai negalėtų pateikti kitaip nei savo 
pasakojimu. Būtų neprotinga tikėtis, kad prieglobsčio prašytojas galėtų pateikti 
išsamius duomenis apie galimus savo kariuomenės vykdytus žmogaus teisių 
pažeidimus karinių veiksmų metu ar apskritai apie galimų karinių veiksmų 
planus, nes tokia informacija kiekvienoje valstybėje yra objektyviai sunkiai 
pasiekiama. Migracijos departamentas nurodytus klausimus turėjo išanalizuoti 
ir tinkamai įvertinti bei priimti sprendimą, vadovaudamasis inter alia Viešojo 
administravimo įstatymo 8 straipsnyje keliamais reikalavimais.
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Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad 
nagrinėjamu atveju, atsakovui priimant ginčijamą Sprendimą, buvo padarytas 
esminis procedūrinis pažeidimas, dėl kurio ginčijamas Sprendimas negali būti 
vertinamas kaip tinkamai pagrįstas objektyviais duomenimis, nebuvo atliktas 
išsamus prieglobsčio prašytojo baimės dalyvauti kariniuose veiksmuose, 
kuriuose gali būti pažeidžiamos žmogaus teisės, pagrįstumo vertinimas. Dėl 
nurodytų priežasčių pirmosios instancijos teismo sprendimas yra naikintinas, 
o Migracijos departamentas įpareigotinas iš naujo išnagrinėti A. K. prašymą 
dėl prieglobsčio suteikimo.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a :

Pareiškėjo A. K. apeliacinį skundą patenkinti.
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 

2010 m. balandžio 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą: pareiškėjo A. 
K. skundą patenkinti ir panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimą 
Nr. (15/6-5)-12PR-128 bei įpareigoti Migracijos departamentą prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos iš naujo išnagrinėti A. K. prašymą dėl 
prieglobsčio suteikimo.

Sprendimas neskundžiamas.

2.1. Dėl socialinės apsaugos

2.1.1. Dėl teisės gauti ligos pašalpą, kai nedarbingumo laikotarpiu 
gaunama išeitinė išmoka

Pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 36 punkto 
antrosios pastraipos nuostatas, ligos pašalpa gali būti nemokama tik tuo atveju, 
kai apdraustasis dirba ir dėl to nepraranda darbo pajamų, arba elgiasi taip, kad 
jo veiksmai gali užtęsti laikinojo nedarbingumo, šeimos nario slaugos ar vaiko 
priežiūros trukmę. Nei Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo 
įstatymas, nei Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatai 
nenumato, kad apdraustajam, kuris nedirba, tačiau laikino nedarbingumo metu 
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gauna išeitinę išmoką, šios išmokos gavimo laikotarpiu ligos pašalpa nemokama. 
Esant tokiam teisiniam reguliavimui, teismas, aiškindamas teisės normas, negali 
paneigti asmens teisės gauti ligos pašalpą, nes tokiu atveju būtų pažeistas 
konstitucinis teisėtų lūkesčių principas. 

Administracinė byla Nr. A756-1381/2011
Teisminio proceso Nr. 3-64-3-00039-2010-1

Procesinio sprendimo kategorija 6.4.1

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

2011 m. birželio 13 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus 
Baranovo ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja),
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą 
pagal pareiškėjos G. A. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio 
teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos 
G. A. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 
Šiaulių skyriui, trečiuoju suinteresuotu asmeniu byloje dalyvaujant Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, dėl sprendimų panaikinimo. 

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė :
I.

Pareiškėja G. A. kreipėsi su skundu į Šiaulių apygardos administracinį 
teismą, prašydama panaikinti: 1) Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos Šiaulių skyriaus (toliau – ir VSDFV Šiaulių skyrius) 
2009 m. lapkričio 30 d. sprendimą Nr. (7.1)S-25021 „Dėl ligos pašalpos 
permokos“; 2) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir VSDF valdyba) 2010 m. sausio 22 d. 
sprendimą Nr. (11.1)I-398 „Dėl ligos pašalpos permokos“; 3) VSDFV Šiaulių 
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skyriaus 2010 m. sausio 5 d. sprendimą Nr. PN21-2 „Dėl G. A. ligos pašalpos 
permokos nustatymo“; 4) VSDFV Šiaulių skyriaus 2010 m. sausio 5 d. 
sprendimą Nr. PN22-2 „Dėl G. A. ligos pašalpos permokos išieškojimo“; 5) 
VSDFV Šiaulių skyriaus 2010 m. sausio 5 d. sprendimą Nr. PN21-3 „Dėl 
G. A. ligos pašalpos permokos nustatymo“; 6) VSDFV Šiaulių skyriaus 
2010 m. sausio 5 d. sprendimą Nr. PN22-3 „Dėl G. A. ligos pašalpos permokos 
išieškojimo“; 7) VSDF valdybos 2010 m. kovo 10 d. sprendimą Nr. (11.1)I-1422 
„Dėl ligos pašalpos permokos“.

Pareiškėja skunde nurodė, kad 2009 m. gruodžio 2 d. gavo VSDFV 
Šiaulių skyriaus 2009 m. lapkričio 30 d. raštą Nr. (7.1)S-25021 „Dėl ligos 
pašalpos permokos“, kuriuo pareiškėjos buvo prašoma 1 191,39 Lt ligos 
pašalpos permoką iki 2009 m. gruodžio 20 d. pervesti į VSDFV Šiaulių skyriaus 
sąskaitą. Rašte nurodyta, kad pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo 
įstatymo 2 straipsnį, ligos ir motinystės socialinis draudimas kompensuoja 
šios rūšies draudimu apdraustiems asmenims dėl jų pačių arba šeimos narių 
ligos, taip pat dėl motinystės, motinystės (tėvystės) dalį prarastų darbo pajamų. 
Pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų (toliau – ir 
Nuostatai) 36 punktą, jeigu apdraustasis asmuo laikinojo nedarbingumo 
laikotarpiu nepraranda darbo pajamų, ligos pašalpa nemokama. Rašte taip 
pat nurodyta, kad dėl pareigybės panaikinimo pareiškėjai kas mėnesį buvo 
mokama išeitinė išmoka, t. y. laikinojo nedarbingumo laikotarpiu pareiškėja 
neprarado draudžiamųjų pajamų, todėl laikotarpiu nuo 2009 m. kovo 17 d. 
iki 2009 m. balandžio 6 d. susidarė 1 191,39 Lt ligos pašalpos permoka. 
Nesutikdama su šiuo VSDFV Šiaulių skyriaus 2009 m. lapkričio 30 d. 
sprendimu Nr. (7.1)S-25021, pareiškėja 2009 m. gruodžio 17 d. kreipėsi su 
skundu į VSDF valdybą, prašydama panaikinti šį VSDFV Šiaulių skyriaus 
sprendimą. Tačiau VSDF valdyba 2010 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. (11.1)
I-398 pareiškėjos skundo netenkino. Pareiškėjos nuomone, pirmiau nurodyti 
VSDFV Šiaulių skyriaus ir VSDF valdybos sprendimai yra neteisėti ir 
nepagrįsti. Teisę gauti ligos pašalpą pareiškėja turėjo vadovaujantis Ligos ir 
motinystės socialinio draudimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies ir 8 straipsnio 
1, 4 dalių nuostatomis. Pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 
2 straipsnį, ligos ir motinystės socialinis draudimas kompensuoja šios rūšies 
draudimu apdraustiems asmenims dėl jų pačių arba šeimos narių ligos, 
taip pat dėl motinystės, motinystės (tėvystės) dalį prarastų darbo pajamų. 
Pareiškėja, būdama nedarbinga, 2009 m. kovo 16 d. buvo atleista iš valstybės 
tarnybos, negalėjo įsidarbinti ir gauti darbo pajamų. Pagal Ligos ir motinystės 
socialinio draudimo pašalpų nuostatų 32 punktą, nuo trečiosios kalendorinės 
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nedarbingumo dienos šių Nuostatų 34 punkte nustatyto dydžio ligos pašalpa 
mokama iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų. Ši pašalpa 
mokama, kol asmuo atgauna darbingumą arba pripažįstamas nedarbingu ar iš 
dalies darbingu. Darbinga pareiškėja tapo nuo 2009 m. balandžio 7 d., tačiau, 
būdama senatvės pensininkė, esant aukštam nedarbo lygiui Lietuvoje, darbo 
nesusirado. Visos pareiškėjos pajamos yra gaunama pensija. Ligos ir motinystės 
socialinio draudimo pašalpų nuostatų 69 punkte numatyta, kad VSDF 
valdybos teritoriniai skyriai ir draudėjai yra atsakingi už tai, kad pašalpos būtų 
apskaičiuotos ir mokamos teisingai ir laiku. Nustačius, kad pašalpos išmokėtos 
pagal neteisingai įformintus, suklastotus dokumentus ar duomenis, permokėtos 
pašalpų sumos įstatymų nustatyta tvarka išieškomos iš kaltų asmenų, išdavusių 
ar pateikusių šiuos dokumentus ar duomenis (Ligos ir motinystės socialinio 
draudimo pašalpų nuostatų 70 p.). Pareiškėja nėra padariusi nė vieno iš 
Nuostatų 36 punkte nurodytų pažeidimų (gydytojo nustatyto gydymo ir 
slaugos režimo nepažeidė, nedarbingumo laikotarpiu nedirbo ir darbo pajamų 
negavo, nesielgė taip, kad jos veiksmai galėtų užtęsti laikinojo nedarbingumo 
trukmę), todėl nėra pagrindo nemokėti jai ligos pašalpos už minėtą laikotarpį. 
Pagal Nuostatų 71 punktą, tik jeigu pašalpa neteisėtai išmokėta dėl jos gavėjo 
kaltės, susidariusi permoka teritorinio skyriaus direktoriaus sprendimu 
išieškoma iš bet kurios kitos išmokos, mokamos tam asmeniui iš valstybinio 
socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų. Pareiškėjos gautas draudžiamąsias 
pajamas, t. y. išeitines išmokas, gautas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 
įstatymo nustatyta tvarka, atsakovas nepagrįstai prilygino darbo pajamoms. 
Valstybės tarnybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pagal šio 
įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą atleidžiamam iš pareigų valstybės 
tarnautojui išmokama iki pareigybės panaikinimo jo gauto vidutinio darbo 
užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į valstybės tarnautojo tarnybos 
valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje stažą. Valstybės tarnybos 
įstatymo 41 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad šio straipsnio 2 dalyje nustatyta 
išeitinė išmoka pradedama mokėti praėjus mėnesiui nuo valstybės tarnautojo 
atleidimo dienos ir mokama kas mėnesį lygiomis dalimis. Jos mokėjimas 
nutraukiamas, jei asmuo pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas. Be to, kaip 
numatyta šio straipsnio 5 dalyje, įstatymo 44 straipsnio 1, 2 dalyse, nurodytais 
pagrindais atleidžiamam valstybės tarnautojui jo atleidimo (perkėlimo) iš 
pareigų dieną išmokamos visos jam priklausančios pinigų sumos, išskyrus šio 
straipsnio 2 dalyje nurodytą išeitinę išmoką. Išeitinė išmoka, gauta valstybės 
tarnautojo Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka jį atleidus iš valstybės 
tarnybos, yra viena iš realizuotų valstybės tarnautojo garantijų, šio įstatymo 
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VIII skyriuje. Atleidus valstybės tarnautoją, jis netenka valstybės tarnautojo 
statuso, jo darbiniai santykiai valstybės tarnyboje nutrūksta, todėl jis valstybės 
tarnyboje nebedirba ir darbo pajamų nebegauna. Buvusio valstybės tarnautojo 
gaunama išeitinė išmoka pagal galiojančius teisės aktus yra priskiriama 
draudžiamosioms pajamoms, tačiau nei viename teisės akte nėra tokios 
sąvokos kaip „darbo pajamos“ išaiškinimo, kaip ir darbo pajamų prilyginimo 
draudžiamosioms pajamoms.

Pareiškėja skunde taip pat nurodė, kad VSDFV Šiaulių skyriaus 
2010 m. sausio 5 d. sprendimu Nr. PN21-2 „Dėl G. A. ligos pašalpos permokos 
nustatymo“ nustatyta, kad nuo 2009 m. kovo 12 d. iki 2009 m. kovo 27 d. 
susidarė 714,83 Lt ligos pašalpos, 135,73 Lt gyventojų pajamų mokesčio 
ir 54,29 Lt privalomojo sveikatos draudimo įmokos permoka, kadangi 
pareiškėja pašalpos mokėjimo laikotarpiu turėjo draudžiamųjų pajamų. 
VSDFV Šiaulių skyriaus 2010 m. sausio 5 d. sprendimu Nr. PN22-2 „Dėl G. 
A. ligos pašalpos permokos išieškojimo“ nuspręsta nuo 2010 m. sausio 1 d. 
išskaityti po 20 procentų iš pareiškėjos gaunamos bet kurios išmokos 714,83 
Lt permoką, susidariusią nuo 2009 m. kovo 12 d. iki 2009 m. kovo 27 d. VSDFV 
Šiaulių skyriaus 2010 m. sausio 5 d. sprendimu Nr. PN21-3 „Dėl G. A. ligos 
pašalpos permokos nustatymo“ nustatyta, kad nuo 2009 m. kovo 28 d. iki 
2009 m. balandžio 6 d. susidarė 476,56 Lt ligos pašalpos, 90,48 Lt gyventojų 
pajamų mokesčio ir 36,19 Lt privalomojo sveikatos draudimo įmokos permoka, 
kadangi pareiškėja pašalpos mokėjimo laikotarpiu turėjo draudžiamųjų pajamų. 
VSDFV Šiaulių skyriaus 2010 m. sausio 5 d. sprendimu Nr. PN22-3 „Dėl G. A. 
ligos pašalpos permokos išieškojimo“ nuspręsta nuo 2009 m. gruodžio 1 d. 
išskaityti po 20 procentų iš pareiškėjos gaunamos bet kurios išmokos 476,56 
Lt permoką, susidariusią nuo 2009 m. kovo 28 d. iki 2009 m. balandžio 6 d. 
Pareiškėja, nesutikdama su pirmiau nurodytais VSDFV Šiaulių skyriaus 
2010 m. sausio 5 d. sprendimais, 2010 m. vasario 4 d. kreipėsi su skundu į VSDF 
valdybą, tačiau VSDFV valdyba 2010 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. (11.1)I-1422 
pareiškėjos skundo netenkino. Pareiškėjos nuomone, minėti VSDFV Šiaulių 
skyriaus 2010 m. sausio 5 d. sprendimai Nr. PN21-2, Nr. PN22-2, Nr. PN21-
3, Nr. PN22-3 ir VSDFV valdybos 2010 m. kovo 10 d. sprendimas Nr. (11.1)
I-1422 taip pat laikytini netesėtais ir nepagrįstais dėl prieš tai nurodytų 
argumentų, kuriais pareiškėja grindė savo nesutikimą su VSDFV Šiaulių 
skyriaus 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. (7.1)S-25021 ir VSDF valdybos 
2010 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. (11.1)I-398, t. y. dėl to, kad pareiškėjos 
Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka gauta išeitinė išmoka negali 
būti prilyginama darbo pajamoms. Pareiškėja taip pat pažymėjo, kad VSDFV 
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Šiaulių skyriaus 2010 m. sausio 5 d. sprendimai Nr. PN21-2 ir Nr. PN21-3, kaip 
administraciniai aktai, nėra pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais), juose 
nėra nurodyta, kokiomis teisės aktų normomis buvo vadovaujamasi priimant 
šiuos sprendimus, taip pat nėra nurodyta jų apskundimo tvarka. Pareiškėjos, 
kaip pašalpos gavėjos, kaltė nėra nustatyta, todėl išieškoti minėtas sumas, 
remiantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 71 punktu, 
nėra teisinio pagrindo.

Atsakovas VSDFV Šiaulių skyrius prašė atmesti pareiškėjos skundą kaip 
nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo 
įstatymo 8 straipsnio 1 dalį bei Ligos ir motinystės socialinio draudimo 
pašalpų nuostatų 19.1 punktą, teisę gauti ligos pašalpas turi apdraustieji 
valstybiniu socialiniu draudimu asmenys, jeigu jie tampa laikinai nedarbingi 
ir dėl to praranda darbo pajamų. Pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo 
įstatymo 2 straipsnį, ligos ir motinystės socialinis draudimas kompensuoja šios 
rūšies draudimu apdraustiesiems asmenims dėl jų pačių ar jų šeimos narių 
ligos, taip pat motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) dalį prarastų ar dėl 
dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje negautų darbo pajamų. Pagal 
Nuostatų 36 punktą, jeigu apdraustasis asmuo nedarbingumo laikotarpiu dirba 
ir dėl ligos nepraranda darbo pajamų, ligos pašalpa už tą laikotarpį nemokama. 
Pareiškėja buvo laikinai nedarbinga laikotarpiu nuo 2009 m. kovo 10 d. iki 
2009 m. balandžio 6 d. Ji nuo 2009 m. kovo 16 d. buvo atleista iš valstybės 
tarnybos, tačiau laikotarpiu nuo 2009 m. kovo 10 d. iki 2009 m. liepos 17 d. jai 
kas mėnesį buvo mokama vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka. Todėl 
laikytina, kad pareiškėja jos nedarbingumo laikotarpiu nebuvo praradusi 
darbo pajamų. Pareiškėja su prašymu dėl ligos pašalpos mokėjimo kreipėsi į 
VSDFV Šiaulių skyrių 2009 m. balandžio 7 d. Pateikdama prašymą pareiškėja 
neinformavo VSDFV Šiaulių skyriaus Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės 
skyriaus darbuotojų apie tai, kad ji gauna išeitinę išmoką, todėl pareiškėjos 
prašymas išmokėti ligos pašalpą buvo patenkintas. Ar asmuo ligos pašalpos 
gavimo laikotarpiu turi draudžiamųjų pajamų nustatoma pagal apdraustųjų 
valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų 
gavėjų registro (toliau – ir Registras) duomenis. Registre nebuvo duomenų 
apie pareiškėjai mokamą išeitinę išmoką, kadangi pagal tuo metu galiojančio 
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintų 
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo 
taisyklių nuostatas, draudėjai finansines ataskaitas už einamąjį ketvirtį, 
kuriose yra duomenų apie apdraustųjų draudžiamąsias pajamas, turėdavo 
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pateikti iki sekančio mėnesio 15 dienos. Duomenys apie pareiškėjai mokamą 
išeitinę išmoką buvo įtraukti į Registrą tik gavus Šiaulių apskrities valstybinės 
mokesčių inspekcijos ketvirtinę ataskaitą. Nuostatų 69 punkte numatyta, jog 
nustačius, kad pašalpos paskirtos klaidingai, jos perskaičiuojamos, o pašalpos 
gavėjui išmokama nepriemoka, o permokėtos pašalpų sumos išieškomos 
įstatymų ir Nuostatų 70 ir 71 punktuose nustatyta tvarka. Todėl, nustačius, kad 
nedarbingumo laikotarpiu pareiškėja turėjo draudžiamųjų pajamų, VSDFV 
Šiaulių skyrius 2009 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. (7.1)S-25021 informavo 
pareiškėją apie susidariusią ligos pašalpos permoką jos nedarbingumo 
laikotarpiu nuo 2009 m. kovo 17 d. iki 2009 m. balandžio 6 d. ir paprašė gera 
valia iki 2009 m. gruodžio 20 d. grąžinti nepagrįstai išmokėtą 1 191,39 Lt ligos 
pašalpą. Tačiau pareiškėja iki nurodytos datos pašalpos permokos negrąžino. 
Todėl, vadovaudamasis pirmiau nurodyto norminio akto nuostatomis, 
VSDFV Šiaulių skyrius 2010 m. sausio 5 d. priėmė sprendimus Nr. PN21-2 
ir PN21-3 dėl permokos nustatymo bei sprendimus Nr. PN22-2 ir Nr. PN22-
3 dėl šių permokų išieškojimo po 20 procentų iš bet kurios pareiškėjos 
gaunamos išmokos. Atleidžiant valstybės tarnautoją iš pareigų dėl pareigybės 
panaikinimo, jam paliekamos tam tikros garantijos (mokama išeitinė išmoka, 6 
mėnesius nuo atleidimo iš pareigų dienos siūlomos kitos pareigos). Kadangi po 
pareigybės panaikinimo iš pareigų atleistas valstybės tarnautojas nepraranda 
draudžiamųjų pajamų (išeitinė išmoka jam mokama neatsižvelgiant į laikinąjį 
nedarbingumą), ligos pašalpa gali būti mokama tik pasibaigus išeitinės 
išmokos gavimo laikotarpiui. Atsakovas pažymėjo, kad sprendimus dėl 
permokų nustatymo jų išieškojimo VSDFV Šiaulių skyrius priima pagal VSDF 
valdybos patvirtintas formas. Šie sprendimai yra tarpusavyje susiję, numatyta 
speciali jų registravimo tvarka. Priėmus sprendimą dėl permokos nustatymo, 
registruojamas ir sprendimas dėl permokos išieškojimo, todėl numatyta 
bendra jų apskundimo tvarka. Sprendimuose nurodytas teisinis šių sprendimų 
priėmimo pagrindas, įstatymo normos, atitinkamos faktinės aplinkybės, 
nurodyta teisinė pareiga bei sprendimo apskundimo tvarka. Atsakovas taip 
pat pažymėjo, kad priimant pareiškėjos prašymą dėl ligos pašalpos mokėjimo 
pareiškėja pasirašytinai buvo informuota apie tai, jog neteisėtai išmokėjus jai 
pašalpą, permokėtos pašalpos sumos bus išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

Trečiasis suinteresuotas asmuo VSDF valdyba prašė atmesti pareiškėjos 
skundą kaip nepagrįstą. Savo prašymą trečiasis suinteresuotas asmuo grindė 
iš esmės tais pačiais argumentais, kurie buvo pateikti atsakovo VSDFV 
Šiaulių skyriaus atsiliepime į pareiškėjos skundą. Papildomai pažymėjo, kad 
draudžiamosiomis pajamomis laikomos visos asmens pajamos, nuo kurių buvo 
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mokamos arba turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos 
ligos ir motinystės socialiniam draudimui (Ligos ir motinystės socialinio 
draudimo įstatymo 3 str. 2 d.). Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 
7 straipsnio 1 dalies 4 punktą, socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos bei 
mokamos ne tik nuo darbo užmokesčio, bet ir nuo valstybės tarnautojams 
mokamų išeitinių išmokų. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme 
vartojamos sąvokos „draudžiamosios pajamos“ ir „darbo pajamos“ yra tapačios, 
t. y. darbo pajamomis laikomos visos draudžiamosios pajamos, ir atvirkščiai. 

II.

Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 2 d. sprendimu 
atmetė pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą. Teismas sprendime nurodė, jog 
Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnyje yra nustatyta, 
kad ligos ir motinystės socialinis draudimas įstatymų nustatytais atvejais 
kompensuoja šios rūšies draudimu apdraustiems asmenims dėl jų pačių arba 
šeimos narių ligos, taip pat dėl motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) dalį 
prarastų ar dėl dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje negautų darbo 
pajamų. Šio įstatymo 5 straipsnyje numatyta, kad ligos pašalpos mokamos: 1) 
apdraustiesiems asmenims, tapusiems laikinai nedarbingiems dėl ligos arba 
traumos ir dėl to praradusiems darbo pajamų, išskyrus Nelaimingų atsitikimų 
darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo numatytus ligos 
pašalpos skyrimo ir mokėjimo atvejus; 2) sergantiems šeimos nariams slaugyti. 
Ši pašalpa skiriama, jeigu gydytojo nurodymu būtina slaugyti susirgusį 
apdraustojo asmens šeimos narį; 3) dėl užkrečiamųjų ligų protrūkių arba 
epidemijų nušalintiems nuo darbo; 4) apdraustiesiems asmenims, kurie gydosi 
sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje ortopedines ir (ar) protezavimo 
paslaugas. Ši pašalpa skiriama apdraustiesiems asmenims už visą gydymosi 
tokioje įstaigoje laiką, taip pat vykimo į ją ir grįžimo iš jos laiką; 5) vaikų 
priežiūrai, jeigu vaikų įstaigose nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas; 
6) vaiko priežiūrai, jeigu asmuo, kuriam suteiktos nėštumo ir gimdymo 
atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai (toliau – vaiko 
priežiūros atostogos), dėl savo ligos ar traumos negali šio vaiko prižiūrėti; 7) 
apdraustiesiems asmenims, tapusiems laikinai nedarbingiems dėl audinių, 
ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu. 

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnyje nustatyta, 
kad teisę gauti ligos pašalpą turi teisę asmenys, jeigu jie tampa laikinai 
nedarbingi ir dėl to praranda darbo pajamų, taip pat jeigu tuo laikotarpiu jie 
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negauna ligos pašalpos pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 
socialinio draudimo įstatymą. Analogiškai yra numatyta ir Nuostatų 19 punkte. 
Ligos pašalpa skiriama, jeigu teisė ją gauti atsirado darbo laikotarpiu, įskaitant 
bandomąjį laikotarpį, ir atleidimo iš darbo dieną, išskyrus asmenis, nurodytus 
šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje (asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines 
sutartis, ligos ir motinystės socialiniu draudimu draudžiami ligos, profesinės 
reabilitacijos, motinytės, tėvystės ir motinytės (tėvystės) socialinio draudimo 
pašalpoms). 

Nuostatų 36 punkte numatyta, kad asmenims, pažeidusiems gydytojo 
nustatytą gydymo ir slaugos režimą, paskirtu laiku be pateisinamos priežasties 
neatvykusiems pas gydytoją arba, kaip nustatyta teisės aktų, pasitikrinti 
darbingumo, ligos pašalpa teritorinio skyriaus direktoriaus (pavaduotojo) 
arba skyriaus direktoriaus įgalioto teritorinio skyriaus valstybės tarnautojo 
sprendimu gali būti neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas nuo 
pažeidimo padarymo dienos, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, 
o neatvykusiems pagal gydytojų siuntimą patikrinimo į Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarnybą ar Asmens sveikatos priežiūros įstaigos 
gydytojų konsultacinę komisiją – visam laikui nuo tos dienos, kurią jie 
turėjo atvykti pasitikrinti. Nuostatų 36 punkte taip pat numatyta, kad jeigu 
apdraustasis asmuo nedarbingumo, šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros 
laikotarpiu dirba ir dėl ligos, šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros 
nepraranda darbo pajamų arba elgiasi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti 
laikinojo nedarbingumo, šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros trukmę, ligos 
pašalpa už tą laikotarpį nemokama. Šiuos pažeidimus gali nustatyti asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai, teritorinio skyriaus valstybės tarnautojai 
ar darbdavio sudaryta komisija. 

Pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, 
apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos yra visos asmens pajamos, nuo 
kurių buvo mokamos arba turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo 
įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, šio įstatymo nustatytos ir 
apdraustajam priskaičiuotos ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias 
ligos dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) 
pašalpos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpos, 
mokamos vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio 
draudimo įstatymu, taip pat priskaičiuotos nedarbo socialinio draudimo išmokos, 
mokamos vadovaujantis Nedarbo socialinio draudimo įstatymu.

Byloje nėra ginčo dėl tos aplinkybės, kad nedarbingumo laikotarpiu 
(nuo 2009 m. kovo 12 d. iki 2009 m. kovo 27 d. ir nuo 2009 m. kovo 28 d. iki 
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2009 m. balandžio 6 d.) pareiškėjai buvo mokama išeitinė išmoka (b. l. 66), iš 
kurios vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 1 
dalies 4 punktu buvo išskaičiuotas pajamų mokestis bei socialinio draudimo 
įmokos. Vadovaujantis pirmiau nurodytomis teisės aktų nuostatomis, valstybės 
tarnautojui išmokama išeitinė išmoka yra draudžiamosios ir kartu darbo 
pajamos, todėl įgyvendinant ligos ir motinystės socialinio draudimo principą 
– kompensuoti prarastas pajamas, negalima tokia situacija, jog asmuo už tą 
patį laikotarpį gautų ir darbo pajamas, ir ligos pašalpą. Pareiškėjos ginčijami 
sprendimai atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje numatytus 
reikalavimus, kadangi juose nurodyti taikyti teisės aktai, jie pagrįsti objektyviais 
duomenimis, nurodyta teisinė pareiga bei sprendimo apskundimo tvarka 
(permokos išieškojimo sprendimuose). Atsakovo sprendimai dėl permokos 
nustatymo ir permokos išieškojimo yra tarpusavyje susiję, apie jų priėmimą 
pareiškėja informuota vienu metu, todėl priimtų sprendimų esmė turėjo būti 
aiški ir suprantama pareiškėjai, o ginčijamų sprendimų apskundimo tvarka 
tinkamai išaiškinta. Atsakovo priimti sprendimai yra teisėti ir pagrįsti.

III.

Apeliaciniu skundu pareiškėja G. A. prašo panaikinti Šiaulių apygardos 
administracinio teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimą ir priimti naują 
sprendimą – pareiškėjos skundą patenkinti. Pareiškėjos nuomone, teismas 
nepagrįstai jos gautas draudžiamąsias pajamas, t. y. Valstybės tarnybos įstatymo 
nustatyta tvarka gautas išeitines išmokas, prilygina darbo pajamoms. Išeitinė 
išmoka, gauta valstybės tarnautojo Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta 
tvarka jį atleidus iš valstybės tarnybos, yra viena iš realizuotų valstybės 
tarnautojo garantijų, numatytų šio įstatymo VIII skyriuje. Atleidus valstybės 
tarnautoją, jis netenka valstybės tarnautojo statuso, jo darbiniai santykiai 
valstybės tarnyboje nutrūksta, todėl jis valstybės tarnyboje nebedirba ir 
darbo pajamų nebegauna. Buvusio valstybės tarnautojo gaunama išeitinė 
išmoka pagal galiojančius teisės aktus yra priskiriama draudžiamosioms 
pajamoms,tačiau tai nėra darbo pajamos. Kadangi iki 2009 m. balandžio 6 d. 
pareiškėja buvo nedarbinga, tuo laikotarpiu ji dirbti bei gauti darbo pajamų 
negalėjo ir negavo. Savo darbovietėje (Šiaulių apskrities valstybinėje mokesčių 
inspekcijoje) pareiškėja nebedirbo nuo 2009 m. kovo 17 d., todėl ir darbo 
pajamų iš jos negavo. Teisės aktuose nėra pateikta tokios sąvokos kaip „darbo 
pajamos“ išaiškinimo. Teisės aktuose taip pat nėra numatyta, kad darbo 
pajamos prilyginamos draudžiamosioms pajamoms. Pagal Ligos ir motinystės 
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socialinio draudimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, pareiškėjos gauta išeitinė 
išmoka priskiriama draudžiamosioms pajamoms. Vadovaujantis šio įstatymo 
6 straipsniu, tokia išmoka galėjo turėti įtakos kompensuojamajam darbo 
užmokesčiui, pagal kurį nustatomas ligos ir profesinės reabilitacijos pašalpų 
dydis (kompensuojamasis uždarbis yra apskaičiuojamas pagal apdraustojo 
asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas užpraeitą kalendorinį ketvirtį, buvusį 
prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo pradžios mėnesį), tačiau tik tuo 
atveju, jei pareiškėja teisės aktų nustatyta tvarka būtų apdraustuoju asmeniu. 
Pareiškėjos nuomone, VSDF valdybos ir jos teritorinių skyrių praktikoje 
ydingai taikomas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5 straipsnio 
2 dalies 1 punktas. 

Pareiškėja nurodo, kad buvo pripažinta laikinai nedarbinga laikotarpiu 
nuo 2009 m. kovo 10 d. iki 2009 m. balandžio 6 d. Nagrinėjamu atveju buvo 
visos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje 
nustatytos sąlygos: 1) pareiškėja tapo laikinai nedarbinga ir dėl to prarado 
darbo pajamų, taip pat tuo laikotarpiu negaudavo ligos pašalpos pagal 
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą; 
2) prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo dieną pareiškėja turėjo ne 
trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutiniuosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį 
kaip 6 mėnesių per paskutiniuosius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio 
draudimo stažą. Todėl pareiškėja, būdama apdraustuoju asmeniu, teisėtai ir 
pagrįstai įgijo teisę į ligos pašalpą pagal minėto įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 
1 punktą. Pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 
4 dalį, ligos pašalpa skiriama, jeigu teisė ją gauti atsirado darbo laikotarpiu. 
Vadovaujantis šio įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi, pagrindas skirti ligos pašalpą 
yra pareiškėjai nustatyta tvarka išduoti nedarbingumo pažymėjimai. Pareiškėjai 
išmokėta pašalpa atitinka ir Nuostatų 18 punkto 2 dalį, nes jos nedarbingumo 
laikotarpiu ligos pirminė diagnozė ir galutinė diagnozė buvo ta pati. Pareiškėja 
pažymi, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsnyje nustatyta, kad 
valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę 
paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų 
numatytais atvejais. Asmenys, kurie pagal įstatymą įgijo tam tikras teises, 
turi teisę pagrįstai tikėtis, kad šios teisės bus išlaikytos ir įgyvendinamos. 
Toks asmuo gali pagrįstai tikėtis, kad ši jo teisė bus valstybės saugoma ir 
ginama (Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 
2007 m. spalio 22 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimai). Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas 2009 m. balandžio 2 d. nutartyje administracinėje 
byloje Nr. A442-111/2009 yra pasisakęs, kad „teisės aktai nenumato, jog 
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apdraustajam, kuris nedirba, tačiau laikinojo nedarbingumo metu gauna 
išeitinę išmoką, šios išmokos gavimo laikotarpiu nemokama ligos pašalpa, (...). 
Esant tokiam teisiniam reguliavimui, teismas, aiškindamas teisės normas, negali 
paneigti pareiškėjo teisės gauti ligos pašalpą (...), nes tokiu atveju būtų pažeistas 
konstitucinis teisėtų lūkesčių principas“.

Pareiškėja pažymi, kad pagal įstatymus įgyta teisė galėjo būti panaikinta, 
t. y. ligos pašalpa perskaičiuota, tik esant teisės aktuose numatytiems 
pagrindams. Rašte, su kuriuo pareiškėjai buvo išsiųsti VSDFV Šiaulių skyriaus 
2010 m. sausio 5 d. sprendimai Nr.PN21-2, Nr. PN22-2, Nr.PN21-3, Nr. PN22-
3, nurodyta, kad priimant šiuos sprendimus vadovautasi ir Nuostatų 36 
punktu. Tačiau nagrinėjamu atveju nėra nustatyti Nuostatų 36 punkte 
nurodyti pažeidimai (nėra nustatyta, kad laikino nedarbingumo metu (nuo 
2009 m. kovo 10 d. iki 2009 m. balandžio 6 d.) pareiškėja pažeidė gydytojo 
nustatytą gydymo ir slaugos režimą ar paskirtu laiku be pateisinamos 
priežasties neatvyko pas gydytoją, taip pat nėra nustatyta, kad pareiškėja dirbo 
ir dėl ligos neprarado darbo pajamų arba elgėsi taip, kad jos veiksmai galėjo 
užtęsti laikinojo nedarbingumo trukmę). Pareiškėja 2009 m. kovo 16 d. buvo 
atleista iš valstybės tarnybos. Kadangi iki 2009 m. balandžio 6 d. pareiškėja buvo 
nedarbinga, dirbti ir gauti darbo pajamų ji negalėjo. Ligos pašalpa pareiškėjai 
išmokėta teisėtai ir pagrįstai, kadangi teisę gauti ligos pašalpą ji turėjo 
vadovaujantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5 straipsnio 2 
dalimi ir 8 straipsnio 1, 4 dalimis. Be to, pareiškėjai išmokėta pašalpa atitinka 
Nuostatų 18 punkto 2 dalį, nes jos nedarbingumo laikotarpiu ligos pirminė 
diagnozė ir galutinė diagnozė buvo ta pati. Pareiškėja taip pat pažymi, kad 
teismas nepagrįstai konstatavo, jog ginčijami atsakovo sprendimai atitinka 
Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus. 

Atsiliepimais į pareiškėjos G. A. apeliacinį skundą atsakovas VSDFV 
Šiaulių skyrius ir trečiasis suinteresuotas asmuo VSDF valdyba prašo palikti 
Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimą 
nepakeistą, o pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti. Savo prašymą atsakovas 
ir trečiasis suinteresuotas asmuo grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, 
kurie buvo pateikti jų atsiliepimuose į pareiškėjos skundą, paduotą pirmosios 
instancijos teismui. Atsakovas VSDFV Šiaulių skyrius papildomai pažymi, kad 
tiek Lietuvos Respublikos darbo kodekse, tiek Valstybės tarnybos įstatyme 
nustatytos išeitinės išmokos tikslas – finansiškai paremti tuos asmenis, 
kurie praranda darbines pajamas, kai su jais nutraukiamos darbo sutartys ar 
valstybės tarnybos santykiai ne dėl jų kaltės. Išeitinė išmoka yra garantinio 
pobūdžio, ji nėra darbo užmokestis (atlyginimas už darbą) ir skirta įstatymų 
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nustatytais atvejais atleistam iš darbo darbuotojui ar valstybės tarnautojui, kad 
šis turėtų lėšų pragyventi, kol įsidarbins kitoje darbovietėje. Dėl šios priežasties 
išeitinė išmoka, kaip garantinė išmoka, yra prilygintina darbo užmokesčiui. 
Išeitinė išmoka negali būti mokama kartu su valstybinio socialinio draudimo 
ligos pašalpa, nes, pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 
8 straipsnio 1 dalį bei Nuostatų 19.1 punktą, teisę gauti ligos pašalpas turi 
apdraustieji valstybiniu socialiniu draudimu asmenys, jeigu jie tampa laikinai 
nedarbingi ir dėl to praranda darbo pajamų. Pagal įstatymo 2 straipsnį ligos 
ir motinystės socialinis draudimas kompensuoja šios rūšies draudimu 
apdraustiesiems asmenims dėl jų pačių ar jų šeimos narių ligos, taip pat 
motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) dalį prarastų ar dėl dalyvavimo 
profesinės reabilitacijos programoje negautų darbo pajamų. Pagal Nuostatų 36 
punktą, jeigu apdraustasis asmuo nedarbingumo laikotarpiu dirba ir dėl ligos 
nepraranda darbo pajamų, ligos pašalpa už tą laikotarpį nemokama. Pareiškėjai 
laikotarpiu nuo 2009 m. kovo 17 d. iki 2009 m. liepos 16 d. kas mėnesį buvo 
mokama vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka. Todėl yra akivaizdu, 
kad pareiškėja jos laikino nedarbingumo laikotarpiu nebuvo praradusi darbo 
pajamų.

Teisėjų kolegija

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

Apeliacinis skundas tenkintinas.
Pareiškėja G. A. iki 2009 m. kovo 16 d. dirbo Šiaulių apskrities 

valstybinės mokesčių inspekcijos II patikrinimų skyriaus vyresniąja specialiste, 
todėl tuo metu buvo privalomai draudžiama ligos ir motinystės socialiniu 
draudimu (Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 4 str. 1 d. 
(2008 m. gruodžio 18 d. įstatymo Nr. XI-71 redakcija), Valstybinio socialinio 
draudimo įstatymo 4 str. 1 d. 2 p. (2008 m. lapkričio 11 d. įstatymo Nr. X-1800 
redakcija), Valstybės tarnybos įstatymo 40 str. 1 d.). Ligos ir motinystės 
socialiniu draudimu apdrausti asmenys turi teisę gauti ligos pašalpą, jeigu dėl 
ligos tampa nedarbingi ir dėl to praranda darbo pajamų, jeigu tuo laikotarpiu 
negauna ligos pašalpos pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 
socialinio draudimo įstatymą, ir prieš laikinojo nedarbingumo nustatymą turi 
ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį 
kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio 
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draudimo stažą (Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 str. 1 d. 
(2007 m. gruodžio 4 d. įstatymo Nr. X-1338 redakcija). Pareiškėja, dirbdama 
Šiaulių apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje vyresniąja specialiste, 
2009 m. kovo 10 d. tapo laikinai nedarbinga dėl ligos. Dėl to pareiškėja prarado 
darbo pajamų (kadangi nuo 2009 m. kovo 10 d. jai nebuvo mokamas darbo 
užmokestis). Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 4 
dalyje (2008 m. gruodžio 18 d. įstatymo Nr. XI-71 redakcija) numatyta, kad 
ligos pašalpa skiriama, jeigu teisė ją gauti atsirado darbo laikotarpiu, įskaitant 
bandomąjį laikotarpį, ir atleidimo iš darbo dieną. Kadangi pareiškėja atitiko šio 
įstatymo 8 straipsnio 1 ir 4 dalyse numatytas sąlygas, ji nuo 2009 m. kovo 10 d. 
įgijo teisę į ligos pašalpą. Pareiškėja buvo laikinai nedarbinga dėl ligos 
nuo 2009 m. kovo 10 d. iki 2009 m. balandžio 6 d. (b. l. 31−32). Kaip matyti 
iš bylos medžiagos, VSDFV Šiaulių skyriaus sprendimais pareiškėjai buvo 
skirta ir išmokėta ligos pašalpa už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 
2009 m. kovo 10 d. iki 2009 m. balandžio 6 d. (b. l. 34−37). 

Atsakovo VSDFV Šiaulių skyriaus sprendimai dėl ligos pašalpos 
permokos nustatymo ir išieškojimo, kurie yra ginčijami šioje byloje, priimti 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu 
Nr. 86 patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 
(toliau – ir Nuostatai) 36 punktu ir motyvuojami tuo, kad pareiškėjai jos 
laikinojo nedarbingumo laikotarpiu nuo 2009 m. kovo 17 d. buvo mokama 
išeitinė išmoka, numatyta Valstybės tarnybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje.

Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad Šiaulių apskrities valstybinės 
mokesčių inspekcijos viršininko 2009 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. P-84 
pareiškėja G. A. 2009 m. kovo 16 d. buvo atleista iš Šiaulių apskrities valstybinės 
mokesčių inspekcijos II patikrinimų skyriaus vyresniojo specialisto pareigų 
pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 
dalies 9 punktą, numatantį, kad valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, 
kai valstybės tarnautojo pareigybė panaikinama. Pažymėtina, kad valstybės 
tarnautojas negali būti iš pareigų atleistas laikinojo nedarbingumo laikotarpiu 
ir atostogų metu, išskyrus šios straipsnio 1 dalies 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 ir 16 
punktuose ir 2 dalyje nurodytus atvejus (Valstybės tarnybos įstatymo 44 
str. 5 d.). Taigi Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkte 
numatytu pagrindu (kai panaikinama valstybės tarnautojo pareigybė) valstybės 
tarnautojas gali būti atleistas iš pareigų ir laikinojo nedarbingumo bei atostogų 
metu. Nagrinėjamu atveju pareiškėja ir buvo atleista iš pareigų jos laikinojo 
nedarbingumo metu. Valstybės tarnybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje 
numatyta, kad pagal šio įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą atleidžiamam 
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iš pareigų valstybės tarnautojui išmokama iki pareigybės panaikinimo jo gauto 
vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į valstybės 
tarnautojo tarnybos valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje stažą: 
1) iki penkerių metų – 2 mėnesių; 2) nuo penkerių iki dešimties metų – 3 
mėnesių; 3) nuo dešimties iki dvidešimties metų – 4 mėnesių; 4) daugiau kaip 
dvidešimt metų – 6 mėnesių. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta išeitinė išmoka 
pradedama mokėti praėjus mėnesiui nuo valstybės tarnautojo atleidimo 
dienos ir mokama kas mėnesį lygiomis dalimis. Jos mokėjimas nutraukiamas, 
jei asmuo pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas. Jeigu asmuo pradeda 
eiti pareigas ne pirmą mėnesio dieną, išeitinė išmoka mokama tik už to 
mėnesio dienas iki priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas dienos (Valstybės 
tarnybos įstatymo 41 str. 4 d.). Vadovaujantis pirmiau nurodytomis Valstybės 
tarnybos įstatymo nuostatomis, pareiškėjai, atleistai iš valstybės tarnybos dėl 
pareigybės panaikinimo, atsižvelgiant į pareiškėjos turimą tarnybos stažą, nuo 
2009 m. kovo 17 d. iki 2009 m. liepos 16 d. lygiomis dalimis kas mėnesį buvo 
išmokama 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (b. l. 
46). Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad ligos socialinis draudimas 
įstatymų nustatytais atvejais kompensuoja šios rūšies draudimu apdraustiems 
asmenims dėl jų pačių arba šeimos narių ligos dalį prarastų ar dėl dalyvavimo 
profesinės reabilitacijos programoje negautų darbo pajamų (Ligos ir motinystės 
socialinio draudimo įstatymo 2 str.). Tuo tarpu Valstybės tarnybos įstatymo 
41 straipsnio 2 dalyje numatyta išeitinė išmoka yra viena iš įstatyme numatytų 
socialinių garantijų valstybės tarnautojui, kurio pareigybė naikinama ir su 
kuriuo tarnybos santykiai yra nutraukiami. 

Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 36 punkto 
pirmoje pastraipoje numatyta, kad asmenims, pažeidusiems gydytojo 
nustatytą gydymo ir slaugos režimą, paskirtu laiku be pateisinamos priežasties 
neatvykusiemspas gydytoją arba, kaip nustatyta teisės aktų, pasitikrinti 
darbingumo, ligos pašalpa teritorinio skyriaus direktoriaus (pavaduotojo) 
arba skyriaus direktoriaus įgalioto teritorinio skyriaus valstybės tarnautojo 
sprendimu gali būti neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas nuo 
pažeidimo padarymo dienos, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, 
o neatvykusiems pagal gydytojų siuntimą patikrinimo į Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarnybą ar Asmens sveikatos priežiūros įstaigos 
gydytojų konsultacinę komisiją – visam laikui nuo tos dienos, kurią jie turėjo 
atvykti pasitikrinti. Byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, kad pareiškėja jos 
laikinojo nedarbingumo laikotarpiu buvo padariusi kurį nors iš šių pažeidimų, 
todėl Nuostatų 36 punkto 1 pastraipos nuostatos nagrinėjamu atveju 
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netaikytinos. 
Nuostatų 36 punkto 2 pastraipoje numatyta, kad jeigu apdraustasis 

asmuo nedarbingumo, šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros laikotarpiu, 
nustatytu šių Nuostatų 17.6 punkte, dirba ir dėl ligos, šeimos nario slaugos ar 
vaiko priežiūros nepraranda darbo pajamų arba elgiasi taip, kad jo veiksmai 
galėjo užtęsti laikinojo nedarbingumo, šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros 
trukmę, ligos pašalpa už tą laikotarpį nemokama. Taigi, pagal Nuostatų 36 
punkto antrosios pastraipos nuostatas, ligos pašalpa gali būti nemokama tik tuo 
atveju, kai apdraustasis dirba ir dėl to nepraranda darbo pajamų, arba elgiasi 
taip, kad jo veiksmai gali užtęsti laikinojo nedarbingumo, šeimos nario slaugos 
ar vaiko priežiūros trukmę. Byloje nėra duomenų, kad laikinojo nedarbingumo 
metu pareiškėja atliko kokius nors veiksmus, galėjusius užtęsti jos laikinojo 
nedarbingumo trukmę. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėja laikinojo 
nedarbingumo metu nedirbo. Todėl atsakovas VSDFV Šiaulių skyrius negalėjo, 
remdamasis Nuostatų 36 punktu, nustatyti pareiškėjai skirtos ligos pašalpos 
permoką už laikotarpį nuo 2009 m. kovo 17 d. iki 2009 m. balandžio 6 d. ir 
priimti sprendimus dėl šios nepriemokos išieškojimo.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad 
vienas iš teisėtų lūkesčių principo elementų yra teisių, įgytų pagal Konstituciją, 
Konstitucijai neprieštaraujančius įstatymus ir kitus teisės aktus, apsauga. 
Pagal Konstituciją santykiuose su valstybe yra saugomi ir ginami tik tie 
asmens lūkesčiai, kurie kyla iš pačios Konstitucijos ar įstatymų bei kitų teisės 
aktų, neprieštaraujančių Konstitucijai. Tik tokie asmens lūkesčiai santykiuose 
su valstybe laikomi teisėtais (Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d., 
2003 m. gruodžio 3 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2008 m. gruodžio 24 d. 
nutarimai). Konstitucinis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad asmenys, 
kurie pagal įstatymą įgijo tam tikras teises, turi teisę pagrįstai tikėtis, kad 
šios teisės nustatytą laiką bus išlaikytos ir įgyvendinamos. Toks asmuo gali 
pagrįstai tikėtis, kad ši jo teisė bus valstybės saugoma ir ginama (Konstitucinio 
Teismo 2003 m. liepos 4 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. spalio 22 d., 
2008 m. gruodžio 24 d. nutarimai).

Nagrinėjamu atveju pareiškėja įgijo subjektinę teisę gauti ligos pašalpą, 
kuri jai ir buvo išmokėta, todėl ši jos pagal įstatymus įgyta teisė, laikantis 
konstitucinio teisėtų lūkesčių principo, galėjo būti panaikinta, t. y. ligos pašalpa 
nemokama arba išmokėta ligos pašalpa išieškota, tik esant teisės aktuose 
numatytiems pagrindams. Nei Ligos ir motinystės socialinio draudimo 
įstatymas, nei Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatai 
nenumato, kad apdraustajam, kuris nedirba, tačiau laikino nedarbingumo 



225

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

metu gauna išeitinę išmoką, šios išmokos gavimo laikotarpiu ligos pašalpa 
nemokama. Esant tokiam teisiniam reguliavimui, teismas, aiškindamas 
teisės normas, negali paneigti pareiškėjos teisės gauti ligos pašalpą už minėtą 
laikotarpį, nes tokiu atveju būtų pažeistas konstitucinis teisėtų lūkesčių 
principas. Analogiškai teisės normos, reglamentuojančios ligų pašalpų skyrimą 
ir mokėjimą, buvo aiškinamos ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2009 m. balandžio 2 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A442-
111/2009. 

Dėl visų prieš tai nurodytų priežasčių darytina išvada, kad nagrinėjamu 
atveju atsakovas VSDFV Šiaulių skyrius, netinkamai taikydamas ligos pašalpų 
skyrimą ir mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, nepagrįstai 
pripažino pareiškėjai skirtos ligos pašalpos permoką už laikotarpį nuo 
2009 m. kovo 17 d. iki 2009 m. balandžio 6 d. ir nepagrįstai nusprendė išieškoti 
šią sumą iš kitų pareiškėjos gaunamų išmokų. Todėl VSDFV Šiaulių skyriaus 
2009 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. (7.1)S-25021 ir 2010 m. sausio 5 d. 
sprendimai Nr. PN21-2, Nr. PN22-2, Nr. PN21-3, Nr. PN22-3 naikintini 
kaip prieštaraujantys aukštesnę galią turintiems teisės aktams. Dėl tų pačių 
priežasčių naikintini ir VSDF valdybos 2010 m. kovo 10 d. sprendimas 
Nr. (11.1)I-1422 bei 2010 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. (11.1)I-398, kuriais 
buvo palikti galioti pirmiau nurodyti VSDFV Šiaulių skyriaus priimti 
sprendimai. 

Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjos skundą, 
netinkamai aiškino ir taikė teisės aktų, reglamentuojančių ligos pašalpų 
skyrimą ir mokėjimą, nuostatas. Todėl, atsižvelgiant į visus pirmiau nurodytus 
argumentus, nagrinėjamu atveju yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos 
teismo priimtą sprendimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 143 str.) ir 
priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą patenkinti.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a :

Pareiškėjos G. A. apeliacinį skundą patenkinti. 
Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimą 

panaikinti ir priimti naują sprendimą: panaikinti Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimą 
Nr. (7.1)S-25021 „Dėl ligos pašalpos permokos“, 2010 m. sausio 5 d. sprendimą 
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Nr. PN21-2 „Dėl G. A. ligos pašalpos permokos nustatymo“, 2010 m. sausio 5 d. 
sprendimą Nr. PN22-2 „Dėl G. A. ligos pašalpos permokos išieškojimo“, 
2010 m. sausio 5 d. sprendimą Nr. PN21-3 „Dėl G. A. ligos pašalpos permokos 
nustatymo“, 2010 m. sausio 5 d. sprendimą Nr. PN22-3 „Dėl G. A. ligos pašalpos 
permokos išieškojimo“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2010 m. sausio 22 d. sprendimą 
Nr. (11.1)I-398 „Dėl ligos pašalpos permokos“ bei 2010 m. kovo 10 d. 
sprendimą Nr. (11.1)I-1422 „Dėl ligos pašalpos permokos“.

Sprendimas neskundžiamas.

2.2. Dėl mokesčių teisinių santykių

2.2.1. Dėl iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos valstybės narės teritoriją 
importuoto etilo alkoholio pripažinimo denatūruotu apmokestinimo 
akcizu tikslais

1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizo mokesčio alkoholiui 
ir alkoholiniams gėrimams struktūrų suderinimo 27 straipsnio 1 dalies b punktas 
reglamentuoja tik prekių, kurios yra pervežamos iš vienos Europos Sąjungos 
valstybės narės į kitą, atleidimą nuo akcizų ir nereguliuoja situacijos, kai prekės 
į valstybę narę yra importuojamos iš trečiosios šalies. Klausimas dėl iš trečiųjų 
šalių importuojamų prekių atleidimo nuo akcizo paliekamas spręsti pačioms 
valstybėms narėms.

Administracinė byla Nr. A575-298/2011
Procesinio sprendimo kategorija 9.4.1.1; 9.4.3; 10.10

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 
2011 m. vasario 24 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus 
Valančiaus (kolegijos pirmininkas), 
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareiškėjo UAB „Fragrances International“ įgaliotai atstovei 
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advokatei Miglei Jokimavičienei,
atsakovo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
įgaliotai atstovei S. B.,
trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus teritorinės muitinės įgaliotai atstovei E. S.,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo UAB „Fragrances International“ apeliacinį skundą dėl 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 5 d. sprendimo 
administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Fragrances International“ 
skundą atsakovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus 
(trečiasis suinteresuotas asmuo – Vilniaus teritorinė muitinė).

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas UAB „Fragrances International“ (toliau – ir pareiškėjas) 2007 
m. spalio 20 d. įformino BAD importo rinkinius Nr. 7VR30407277 (b. l. 35–40) 
ir Nr. 7VR30407278 (b. l. 41–49), kuriuose deklaravo tualetinių vandenų, odos 
priežiūros preparatų, kūno dezodorantų, turinčių sudėtyje denatūruoto etilo 
alkoholio, importą. 

Pareiškėjas 2007 m. gruodžio 22 d. pateikė Vilniaus teritorinei muitinei 
prašymą ištaisyti duomenis muitinėje įformintuose dokumentuose, t. y. ištaisyti 
duomenis, nurodytus BAD importo rinkiniuose bei perskaičiuoti mokėtinus 
mokesčius, atsižvelgiant į atitinkamiems produktams taikomą akcizo išimtį. 
Prašymą grindė tuo, kad produktai, kuriems buvo apskaičiuotas akcizas, yra 
pagaminti Prancūzijoje ir jų sudėtyje esantis etilo alkoholis buvo denatūruotas 
laikantis Prancūzijoje galiojančių reikalavimų, todėl jiems yra taikoma 
apmokestinimo akcizais išimtis (b. l. 32). Kartu su šiuo prašymu pareiškėjas 
pateikė „Clarins Laboratoires“ pažymą (b. l. 33–34).

Vilniaus teritorinė muitinė, išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą ir atlikusi 
deklaruotų prekių įforminimo teisingumo patikrinimą BAD importo 
rinkiniuose, 2008 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. 2TR-19-47 (toliau  – ir Vilniaus 
teritorinės muitinės sprendimas) nusprendė pareiškėjo prašymą palikti 
nenagrinėtu, nes nėra galimybės nustatyti, ar deklaruotose prekėse esantis 
etilo alkoholis yra denatūruotas pagal kurią nors etilo alkoholio denatūravimo 
formulių sąraše nurodytą formulę (b. l. 21). 
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Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus teritorinės muitinės sprendimu, 
2008 m. vasario 11 d. pateikė Muitinės departamentui prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Muitinės departamentas) skundą 
(b. l. 14–20). 

Muitinės departamentas 2009 m. birželio 2 d. raštu „Dėl skundo“ Nr. 
3B-4.10-5071 bei pakartotiniu 2009 m. liepos 21 d. raštu „Dėl dokumentų 
pateikimo“ Nr. 3B-4.10-6637 įpareigojo pareiškėją pateikti dokumentus, 
iš kurių būtų galima nustatyti, jog BAD importo rinkiniuose deklaruotų 
prekių sudėtyje esantis etilo alkoholis yra denatūruotas pagal kurią nors etilo 
alkoholio denatūravimo formulių sąraše nurodytą formulę (b. l. 67–68, 71).

Pareiškėjas 2009 m. rugpjūčio 20 d. pateikė Muitinės departamentui 
„Clarins Groupe“ išduotą sertifikatą, kuriame nurodyta, kad alkoholis, esantis 
„Clarins“, „Therry Mugler“ ir „Azzaro“ produktuose, yra denatūruotas pagal 
oficialias Prancūzijos taisykles, todėl yra pripažįstamas denatūruotu Europos 
Sąjungoje (toliau – ir ES, Sąjunga) (b. l. 72–75).

Muitinės departamentas 2009 m. rugpjūčio 26 d. raštu „Dėl informacijos 
pateikimo“ Nr. 3B-4.6-7688 kreipėsi į Muitinės laboratoriją, prašydamas 
įvertinti medžiagą ir pateikti išvadą, ar pareiškėjo importuotas etilo alkoholis 
pripažįstamas denatūruotu pagal kurią nors etilo alkoholio denatūravimo 
formulių sąraše nurodytą etilo alkoholio denatūravimo formulę (b. l. 76).

Muitinės laboratorija 2009 m. rugsėjo 7 d. raštu „Dėl informacijos 
pateikimo“ Nr. 2B-28-340 patvirtino, jog pareiškėjo pateiktuose dokumentuose 
nėra informacijos apie konkrečius etilo alkoholio, esančio produktuose, 
denatūratus, todėl negalima pareikšti nuomonės apie produktų, turinčių savo 
sudėtyje etilo alkoholio ir importuotų pagal minėtus BAD importo rinkinius, 
atitikimą Lietuvos Respublikos ar kurios nors ES valstybės narės denatūravimo 
formulėms (b. l. 77–78). 

Muitinės departamentas 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimu „Dėl UAB 
„Fragrances International“ skundo“ Nr. 1A-4.13-717 (toliau – ir Muitinės 
departamento sprendimas) pareiškėjo skundą atmetė (b. l. 80–82).

Pareiškėjas, nesutikdamas su Muitinės departamento sprendimu, pateikė 
Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą (b. l. 4–6), prašydamas 
panaikinti Muitinės departamento sprendimą ir įpareigoti jį visapusiškai 
išnagrinėti pareiškėjo skundą dėl Vilniaus teritorinės muitinės sprendimo.

Pareiškėjas savo skundą grindė tuo, kad tiek Muitinės departamentas, 
tiek Vilniaus teritorinė muitinė jo skundus išnagrinėjo formaliai, reikalaudami 
pateikti duomenis, patvirtinančius prekių atitikimą Lietuvos Respublikos 
nacionaliniuose teisės aktuose, t. y. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 
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m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 902 patvirtintose 1992 m. spalio 19 d. Tarybos 
direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų, taikomų alkoholiui ir alkoholiniams 
gėrimams, struktūrų suderinimo 27 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo 
Lietuvos Respublikoje taisyklėse (toliau – ir Taisyklės) bei Lietuvos Respublikos 
finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 135 patvirtintame Etilo 
alkoholio denatūravimo formulių sąraše (toliau – ir Formulių sąrašas), 
nustatytiems atleidimo nuo akcizų reikalavimams, tačiau neįsigilino į tai, 
kad pareiškėjas savo skundus grindė 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 
92/83/EEB dėl akcizų, taikomų alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams, 
struktūrų suderinimo (toliau – ir Direktyva, Direktyva 92/83) 27 straipsnio 
1 dalies b punktu ir tai motyvavo neteisingu (siaurinančiu) Direktyvos 
įgyvendinimu. Nurodė, kad valstybės narės privalo įgyvendinti Direktyvos 
nuostatas neiškreipdamos jų esmės ir nepažeisdamos tų tikslų, kurių yra 
siekiama atitinkamomis nuostatomis. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
(toliau – ir ESTT, Teisingumo Teismas) pripažino direktyvų tiesioginio 
taikymo galimybę: 1) kai nacionalinė valdžia per nustatytą laiką neįgyvendino 
direktyvų nuostatų arba tai padarė neteisingai, 2) taikant netiesioginio 
veikimo principą, kai nacionaliniai teismai yra įpareigoti aiškinti nacionalinės 
teisės aktus atsižvelgiant į direktyvos nuostatas, bei 3) žalos, kurią asmuo 
patyrė dėl to, kad valstybė narė neįgyvendino ar netinkamai įgyvendino 
direktyvos nuostatas, išieškojimo iš valstybės narės atveju. Teigė, kad Muitinės 
departamentas neatsižvelgė į tai, jog pagal Direktyvos 27 straipsnio 1 dalies b 
punktą valstybės narės privalo atleisti produktus nuo akcizo, kai etilo alkoholis 
yra denatūruotas pagal bet kurios valstybės narės reikalavimus ir panaudotas 
gaminant bet kokį produktą, skirtą ne maisto vartojimui. Direktyva nenumato 
jokių išimčių ar specialių nuostatų dėl to, ar produktas yra pagamintas ES 
viduje, ar importuotas iš trečiųjų šalių ir pan., kaip ir dėl jo panaudojimo srities 
(vienintelis apribojimas – produktas turi būti vartojamas ne maistui). Tuo tarpu 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, patvirtindama Taisykles, ne tik detalizavo, 
bet ir susiaurino Direktyvos 27 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo galimybes 
Lietuvos Respublikoje, skirstydama akcizo objektą pagal tai, ar ši prekė buvo 
pagaminta Lietuvos Respublikoje, ar įvežta iš ES, ar importuota. Nurodė, 
kad skundžiamas Muitinės departamento sprendimas yra nemotyvuotas, 
nepagrįstas, priimtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 
įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

Atsakovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos atsiliepimu į skundą (b. l. 30, 31) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. 

Atsakovas paaiškino, kad pagal Taisyklių 6 punktą Lietuvos Respublikoje 
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importuojamam denatūruotam etilo alkoholiui akcizai netaikomi tik tuo 
atveju, jeigu jis denatūruotas pagal kurią nors sąraše nurodytą formulę ir 
yra panaudotas sąraše nustatytose panaudojimo srityse. Atsižvelgdamas į 
šį reglamentavimą, Muitinės departamentas 2 raštais įpareigojo pareiškėją 
pateikti dokumentus, iš kurių būtų galima nustatyti, jog BAD importo 
rinkiniuose deklaruotų prekių sudėtyje esantis etilo alkoholis yra denatūruotas 
pagal kurią nors Formulių sąraše nurodytą formulę, tačiau pareiškėjas tokių 
dokumentų nepateikė. Nors pareiškėjas Vilniaus teritorinei muitinei pateikė 
Prancūzijos „Clarins Laboratoires“ sertifikatą, tačiau jame nebuvo nurodyti 
nei produktuose naudotų denatūratų pavadinimai, nei jų kiekis, panaudotas 
hektolitrui absoliučiojo alkoholio, be to, ir Muitinės laboratorija patvirtino, 
jog pareiškėjo pateiktuose dokumentuose nėra reikalingos informacijos, 
kuria remiantis būtų galima pareikšti nuomonę apie importuotų produktų 
atitikimą Lietuvos Respublikos ar kurios nors ES valstybės narės denatūravimo 
formulėms. Nurodė, kad pagal Direktyvos nuostatas valstybės narės atleidžia 
nuo akcizų tokiomis sąlygomis, kurias jos nustato, todėl nagrinėjant šį ginčą 
pagrįstai buvo taikomi Direktyvą įgyvendinantys nacionaliniai teisės aktai. 
Pažymėjo, jog Muitinės departamentas neturi teisės spręsti klausimo dėl to, ar 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė tinkamai įgyvendino Direktyvą. 

Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepimu į 
skundą (b. l. 83–85) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. 

Trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad Lietuvos Respublikos 
akcizų įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog šio Įstatymo nuostatos 
suderintos su ES teisės aktais, nurodytais Įstatymo 3 priede. Šiame 
priede yra nurodyta ir Direktyva. Pagal Akcizų įstatymo 25 straipsnio 
2 dalį ir 26 straipsnio 1 punktą akcizas netaikomas denatūruotam pagal 
atitinkamos valstybės narės reikalavimus ir panaudotam ne maistui skirtų 
produktų gamyboje etilo alkoholiui, kuriam akcizas turi būti netaikomos 
pagal Direktyvos 27 straipsnio 1 dalies b punktą; Lietuvos Respublikoje 
denatūravimo reikalavimus nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. 
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Taisyklių 6.1 punktą 
Lietuvos Respublikoje importuotam denatūruotam etilo alkoholiui akcizai 
netaikomi tik tuo atveju, jeigu jis denatūruotas pagal kurią nors sąraše 
nurodytą formulę ir yra panaudotas šiame sąraše nustatytose panaudojimo 
srityse. Dėl šios priežasties muitinė pareiškėjui nurodė, kad jis privalo pateikti 
papildomą informaciją, įrodančią, jog produktų sudėtyje esantis etilo alkoholis 
yra denatūruotas pagal kurią nors Formulių sąraše nurodytą formulę, tačiau 
pareiškėjas tokių dokumentų nepateikė (pareiškėjo pateiktame Prancūzijos 
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„Clarins Laboratoires“ sertifikate nėra muitinės reikalaujamos informacijos). 
Pažymėjo, kad 2008 m. Muitinės laboratorijoje ištyrus konkrečius pareiškėjo 
Prancūzijos firmų importuotus produktus, kurie importuoti ir šiuo atveju, buvo 
nustatyta, kad tirtuose produktuose esantis etilo alkoholis neatitiko Lietuvos 
etilo alkoholio denatūravimo reikalavimų. 

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 5 d. sprendimu 
(b. l. 121–127) pareiškėjo skundą atmetė.

Teismas nustatė, kad Akcizų įstatymo 26 straipsnyje yra įtvirtinti 
neapmokestinimo akcizais atvejai, pirma, etilo alkoholiui, denatūruotam pagal 
atitinkamos valstybės narės reikalavimus ir panaudotam ne maistui skirtų 
produktų gamyboje, kuriam akcizas turi būti netaikomas pagal Direktyvos 
27 straipsnio 1 dalies b punktą; antra, etilo alkoholiui, kuris pripažintas 
denatūruotu etilo alkoholiu pagal 1993 m. lapkričio 22 d. Europos Komisijos 
reglamentą 3199/93/EB dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų 
tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais (toliau – ir Reglamentas). 
Teismas pažymėjo, kad Akcizų įstatymas yra suderintas su Direktyvos 
ir Reglamento nuostatomis. Teismas nustatė, kad pareiškėjas produktus 
įvežė iš Šveicarijos (kilmės šalis – ES), išskyrus BAD importo rinkinyje Nr. 
7VR30407277 nurodytą prekę Nr. 6 (preparatai po skutimosi), pagamintą 
Šveicarijoje. Taisyklių 6 punkte numatyta, kad Lietuvos Respublikoje 
importuojamam denatūruotam etilo alkoholiui akcizai netaikomi tik tuo 
atveju, jeigu jis: 1) denatūruotas pagal kurią nors sąraše nurodytą formulę ir 
yra panaudotas sąraše nustatytose panaudojimo srityse; arba 2) denatūruotas 
pagal kurią nors sąraše nurodytą formulę ir yra skirtas panaudoti sąraše 
nustatytose panaudojimo srityse, jeigu tokį etilo alkoholį importuoja 
asmuo, turintis atitinkamą leidimą, išduotą Nedenatūruoto etilo alkoholio ir 
denatūruoto etilo alkoholio realizavimo ūkio subjektams ir denatūruoto etilo 
alkoholio naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2004 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 589, nustatyta tvarka. Teismas nustatė, 
kad pareiškėjo pateiktuose „Clarins Laboratoires“ bei „Clarins Groupe“ 
sertifikatuose nėra nurodyti konkretūs denatūratai, jų kiekis, panaudotas 
hektolitrui absoliučiojo alkoholio, nors muitinė 2 raštais įpareigojo pareiškėją 
pateikti dokumentus, iš kurių būtų galima nustatyti, jog deklaruotų prekių 
sudėtyje esantis etilo alkoholis yra denatūruotas pagal kurią nors Formulių 
sąraše nurodytą formulę. Nors pareiškėjas teismui pateikė „Clarins Groupe“ 
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2009 m. gruodžio 3 d. raštą, kuriame pažymėta, kad produktai laikomi 
denatūruotais pagal Prancūzijos alkoholio reglamentą, tačiau prie šio rašto 
pateiktame Parfumerijos gaminių kvapų išgavimo metodų išraše nenurodyta, 
kokie denatūratai galėjo būti naudojami, iš šio išrašo turinio neaišku, kokio 
pobūdžio dokumentas ar teisės aktas jis yra, be to, šie dokumentai nebuvo 
pateikti muitinei patikrinimo metu. Iš to teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas 
neįvykdė sąlygų tam, kad pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus jam būtų 
galima taikyti Akcizų įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2 punkto išimtį. Teismas 
nustatė, kad vertinant Direktyvos nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę būtina 
atsižvelgti į Direktyvoje nurodytus įpareigojimus valstybėms narėms bei 
joms suteiktas teises keisti Direktyvos nuostatas, įvedant savo reikalavimus. 
Direktyvos 27 straipsnio 1 dalyje aiškiai nurodyta, kad valstybės narės nuo 
suderintų akcizų atleidžia „tokiomis sąlygomis, kurias jos nustato“. Tai reiškia, 
kad valstybės narės neturi prievolės taikyti Direktyvos taisykles besąlygiškai, 
todėl nėra pagrindo laikyti, jog Lietuvos Respublika netinkamai įgyvendino 
Direktyvos nuostatas. Nuostata, kad valstybėms narėms leidžiama nustatyti tam 
tikras sąlygas Direktyvos 27 straipsnio nuostatų įgyvendinimui nėra stebinanti, 
nes Reglamentas atskirai ir detaliai nustato denatūratų naudojimą valstybėse 
narėse, todėl šio Reglamento priėmimas bei nuostatos rodo, jog ES yra nutarusi 
vienodai reglamentuoti tik Direktyvos 27 straipsnio 1 dalies a punkto taikymą, 
o Direktyvos 27 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo sąlygas yra palikusi 
valstybių narių nuožiūrai. Tai, kad Reglamente pateiktos denatūravimo 
formulės, rodo, jog ES suprantama svarba ir reikalingumas bet kuriai valstybei 
narei žinoti kokiu būdu etilo alkoholis buvo denatūruotas. Taigi laikyti Lietuvos 
Respublikoje nustatytų papildomų sąlygų ypatingomis ar pažeidžiančiomis 
pareiškėjo teises dėl neteisingo Direktyvos nuostatų perkėlimo nėra pagrindo. 
Teismas pažymėjo, kad Akcizų įstatymo 26 straipsnis numato ne tik ribojimus 
pareiškėjo atžvilgiu taikyti ES sukurtą teisinį reguliavimą, bet ir išplėstą 
Direktyvos taikymo sritį Lietuvos Respublikoje. Lietuviškame Direktyvos 
27 straipsnio 1 dalies b punkto tekste yra nurodyta, kad produktas turi būti 
skiriamas ne žmonių vartojimui. Angliškame tekste priešingai nei lietuviškame, 
reikalaujama dviejų sąlygų buvimo, ir panaudojimas apibrėžiamas kaip 
žmogaus vartojimas, bet ne žmogaus maistas. Taigi Direktyvos 27 straipsnio 1 
dalies b punktas pareiškėjo atžvilgiu tiesiogiai negalėtų būti taikomas, nes jo 
įvežtos kosmetikos prekės yra skirtos žmonių vartojimui. Tuo tarpu Akcizų 
įstatymo 26 straipsnio 1 punktas leidžia Direktyvos 27 straipsnio 1 dalies b 
punkto išimtis taikyti tada, kai produktai skiriami ne maistui, t. y. ir kosmetikos 
produktams. Dėl paminėtų priežasčių teismas nenustatė Direktyvos tiesioginio 
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taikymo reikalingumo, o taip pat būtinybės kreiptis į ESTT dėl Direktyvos 
taikymo išaiškinimo.

III.

Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 131–138) prašo Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2010 m. kovo 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti 
naują sprendimą – patenkinti pareiškėjo skundą ir panaikinti Muitinės 
departamento sprendimą bei įpareigoti jį visapusiškai išnagrinėti pareiškėjo 
skundą dėl Vilniaus teritorinės muitinės sprendimo, taip pat administracinę 
bylą sustabdyti ir kreiptis į ESTT su prašymu priimti preliminarų nutarimą 
šioje byloje aktualiais klausimais, priteisti 50 Lt žyminio mokesčio išlaidas iš 
atsakovo.

Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia tais pačiais argumentais kaip 
ir skundą pirmosios instancijos teismui. Papildomai nurodo, kad pirmosios 
instancijos teismas nenustatė, jog pareiškėjas neįvykdė sąlygų, kurioms esant 
pagal Direktyvos 27 straipsnio 1 dalies b punktą jam būtų taikoma akcizo 
išimtis (jei ši nuostata būtų taikoma tiesiogiai). Teigia, kad pirmosios instancijos 
teismas nepagristai nustatė, jog papildomų sąlygų nustatymas nacionalinėje 
teisėje yra teisėtas, ir jog tai leidžia Direktyvos nuostatos. Pirmosios instancijos 
teismas netinkamai ir atsietai nuo konteksto bei Direktyvos tikslų interpretavo 
Direktyvos 27 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą frazę, kad valstybės narės nuo 
suderintų akcizų atleidžia „tokiomis sąlygomis, kurias jos nustato“. Mano, kad 
Direktyvos 27 straipsnio 1 dalies nuostata yra įpareigojančio pobūdžio. Visi 
Direktyvos 27 straipsnio 1 dalies punktai (a–f) yra savarankiški ir sudaro 
savarankiškus pagrindus (įpareigojimus) valstybei narei taikyti akcizo išimtis. 
Aplinkybė, kad a punktas yra reglamentuotas atskiru Reglamentu, o b–f 
punktų įgyvendinimas patikėtas nacionalinei teisei, nereiškia, jog valstybė nėra 
įpareigota taikyti šiuose punktuose numatytų išimčių. Teigia, kad pirmosios 
instancijos teismas nepagristai netenkino pareiškėjo prašymo kreiptis į ESTT, 
o vienašališkai aiškino Direktyvos 27 straipsnio 1 dalies b punktą, nesiaiškinęs 
jo tikslų ir to, kaip ši nuostata yra interpretuojama ir taikoma kitose ES 
valstybėse narėse. Nurodo, kad Lietuvos teismų praktikoje jau yra kilęs ginčas 
dėl Direktyvos 27 straipsnio 1 dalies įgyvendinimo ir aiškinimo (f punkto), tuo 
atveju Akcizų įstatyme taip pat buvo įtvirtinta nuostata, jog šis įstatymas yra 
suderintas su ES teise, tačiau Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 
kreipusis į ESTT, ši nuostata buvo išaiškinta ne taip, kaip buvo nustatyta 
nacionaliniuose teisės aktuose. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas 
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neteisingai išvertė Direktyvos 27 straipsnio 1 dalies b punkte vartojamą terminą 
,,not for human consumption“, neteisingai nurodydamas, kad šis terminas 
reiškia „ne žmonių reikmėm“, o ne „ne maistui“, nors analizuojamų Direktyvos 
nuostatų tikslas ir yra atleisti nuo akcizo tuos produktus, kurie nėra vartojami 
kaip alkoholiniai gėrimai (taip ši frazė yra verčiama ir kitose kalbose). Nurodo, 
kad pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė ir nevertino pareiškėjo 
nurodytų aplinkybių, jog Direktyvoje nėra įtvirtinta jokių nuorodų į tai, kad 
priklausomai nuo išleidimo į ES rinką būdo (importo, įvežimo ar pagaminimo 
vietoje) valstybė narė gali nustatyti visiškai skirtingus kriterijus akcizo išimties 
taikymui. Toks Direktyvos nuostatų įgyvendinimas ir taikymas, koks yra 
įtvirtintas Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisėje, iškreipia Direktyvos 
tikslus, vieningą rinką, sukuria nepagrįstus ribojimus laisvam prekių judėjimui 
ir iškreipia konkurenciją vidaus rinkoje. 

Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 146–147) prašo jį atmesti 
kaip nepagrįstą.

Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad pirmosios 
instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jį naikinti 
nėra pagrindo. Teigia, kad Direktyvos nuostatos yra tinkamai įgyvendintos 
nacionaliniuose teisės aktuose, jos yra aiškios ir numato išplėstą Direktyvos 
taikymo sritį, palankesnę pareiškėjui. Nurodo, kad pareiškėjas nei muitinei, nei 
pirmosios instancijos teismui nepateikė dokumentų, kuriuose būtų nurodyti 
konkretūs denatūratai, jų kiekis, panaudotas hektolitrui absoliučiojo alkoholio, 
kuriais remiantis būtų galima nustatyti, jog deklaruotų prekių sudėtyje esantis 
etilo alkoholis yra denatūruotas pagal kurią nors Formulių sąraše nurodytą 
formulę. 

Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 
143–145) prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir nurodo, kad pirmosios instancijos 
teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jį naikinti nėra pagrindo. 

Teisėjų kolegija

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

Byloje ginčas yra kilęs dėl iš Šveicarijos Konfederacijos į Lietuvos 
Respubliką importuotų Bendrijos kilmės (Prancūzijos Respublikos) prekių – 
tualetinių vandenų, odos priežiūros preparatų, kūno dezodorantų – sudėtyje 
esančio etilo alkoholio apmokestinimo akcizu.
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Nustatyta, jog pareiškėjas 2007 m. gruodžio 13 d. pateikė prašymą 
patikslinti minėtų prekių importo bendrųjų administracinių dokumentų 
(BAD) rinkinių duomenis, susijusius su mokėtinu importo akcizu, teigdamas, 
jog šiose prekėse etilo alkoholis buvo denatūruotas pagal Prancūzijos 
Respublikos reikalavimus, todėl, vadovaujantis Direktyvos 92/83 27 straipsnio 
1 dalies b punktu, jis yra neapmokestinamas šiuo mokesčiu (b. l. 32). Tiek vietos 
(b. l. 21), tiek centrinis (b. l. 11–13) mokesčių administratoriai, remdamiesi 
nacionalinės teisės nuostatomis, atsisakė tenkinti šį pareiškėjo prašymą iš 
esmės motyvuodami aplinkybe, jog pareiškėjas nepateikė įrodymų, leidžiančių 
nustatyti, kad minėtas alkoholis buvo denatūruotas pagal kurią nors Formulių 
sąraše nurodytą formulę.

Vadovaujantis Akcizų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktu (2004 
m. sausio 29 d. įstatymo Nr. IX-1987 redakcija, galiojusi pareiškėjo prašymo 
pateikimo muitinei metu), nuo akcizo atleidžiamas „etilo alkoholis, pripažintas 
denatūruotu etilo alkoholiu, kuriam akcizai netaikomi“. Atvejai, kada etilo 
alkoholis laikomas tenkinančiu pastarąją sąlygą buvo išvardinti to paties 
įstatymo 26 straipsnyje (2004 m. sausio 29 d. įstatymo Nr. IX-1987 redakcija), 
pagal kurį aptariamas mokestis netaikomas: 

„1) denatūruotam pagal atitinkamos valstybės narės reikalavimus ir 
panaudotam ne maistui skirtų produktų gamyboje etilo alkoholiui, kuriam 
akcizas turi būti netaikomas pagal 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 
92/83/EEB dėl akcizo mokesčio alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams 
struktūrų suderinimo 27 straipsnio 1 dalies b punktą. Lietuvos Respublikoje 
tokius denatūravimo reikalavimus nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;

2) etilo alkoholiui, kuris pripažintas denatūruotu etilo alkoholiu pagal 
1993 m. lapkričio 22 d. Europos Komisijos reglamentą 3199/93/EB dėl visiško 
etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo 
akcizų tikslais“.

Vykdydama Akcizų įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje (2005 m. gruodžio 
15 d. įstatymo Nr. X-451 redakcija) įtvirtintą pavedimą nustatyti konkrečią 
aptartos lengvatos įgyvendinimo tvarką, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 902 patvirtino 1992 m. spalio 19 d. 
Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų, taikomų alkoholiui ir alkoholiniams 
gėrimams, struktūrų suderinimo 27 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo 
Lietuvos Respublikoje taisykles (2004 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 396 
redakcija).

Kadangi tarp šalių nėra ginčo, jog šioje byloje aptariamos prekės buvo 
importuotos iš Šveicarijos Konfederacijos, nagrinėjamu atveju yra taikytinas 
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Taisyklių 6.1 punktas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 
14 d. nutarimo Nr. 261 redakcija), nustatantis, jog Lietuvos Respublikoje 
importuojamam denatūruotam etilo alkoholiui akcizai netaikomi tik tuo 
atveju, jeigu jis denatūruotas pagal kurią nors Formulių sąraše nurodytą 
formulę ir yra panaudotas sąraše nustatytose panaudojimo srityse. 

Aiškinant minėtas nuostatas lingvistiniu, sisteminiu bei loginiu teisės 
aiškinimo metodais, matyti, jog prekių importo atveju, nepriklausomai nuo jų 
(prekių) kilmės, pagal nacionalinę teisę, šiose prekėse esantis etilo alkoholis gali 
būti pripažįstamas denatūruotu etilo alkoholiu, kuriam akcizas netaikomas, tik 
jei šis alkoholis buvo denatūruotas pagal kurią nors Formulių sąraše esančią 
formulę, t. y. denatūruotas būtent pagal nacionalinėje teisėje nustatytus 
reikalavimus, o denatūravimo pagal kitos valstybės narės reikalavimus faktas 
nėra reikšmingas.

Kaip matyti iš pareiškėjo skundų, jis iš esmės kvestionuoja tokio 
nacionalinio reglamentavimo atitiktį ES teisei bei prašo teismo kreiptis į 
Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą. Taigi reikia 
įvertinti, ar pareiškėjo skunduose nurodomos ES teisės nuostatos yra taikytinos 
nagrinėjamoje byloje ir ar yra pagrindas kreiptis į minėtą ES teisminę 
instituciją dėl šių nuostatų išaiškinimo (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
267 straipsnio 3 dalis, Teismų įstatymo 401 str.).

Direktyvos 92/83 27 straipsnio 1 dalies b punktas, kuriuo pareiškėjas 
grindžia savo reikalavimus šioje byloje, direktyvos tekste lietuvių kalba nurodo, 
jog „valstybės narės atleidžia nuo mokesčių produktus, kuriems taikoma 
ši direktyva, nuo suderintų akcizų tokiomis sąlygomis, kurias jos nustato, 
siekdamos užtikrinti, kad tais atleidimais būtų galima teisingai ir tiesiogiai 
pasinaudoti ir išvengti bet kokių išsisukinėjimų, vengimo ar piktnaudžiavimo 
<...>, kai jie yra arba denatūruoti pagal bet kurios valstybės narės reikalavimus, 
arba vartojami bet kokio ne žmonių vartojimui skirto produkto gamybai“.

Prieš spręsdama klausimą dėl pastarosios nuostatos taikymo 
nagrinėjamam ginčui, teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, jog Direktyvos 
92/83 27 straipsnio 1 dalies b punkto variantas, pateikiamas teisės akto 
versijoje lietuvių kalba, savo turiniu iš esmės skiriasi nuo varianto, pateikiamo 
direktyvos tekstuose kitomis oficialiomis ES kalbomis. Versijoje lietuvių kalba 
vartojamas loginis operatorius „arba“, leidžiantis teigti, jog etilo alkoholio (1) 
denatūravimas pagal bet kurios valstybės narės reikalavimus ir (2) vartojimas 
minėtų produktų gamybai yra savarankiški atleidimo nuo suderinto akcizo 
pagrindai. Tuo tarpu iš aptariamos nuostatos teksto Direktyvos 92/83 versijose 
anglų („<...> when both denatured in accordance with the requirements of any 
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Member State and used for the manufacture of any product not for human 
consumption; <...>“), prancūzų („à la fois dénaturés conformément aux 
prescriptions d’un État membre et utilisés pour la fabrication de produits qui ne 
sont pas destinés à la consommation humaine; <...>“), vokiečių („<...> nach den 
Vorschriften eines Mitgliedstaats denaturiert worden sind und zur Herstellung 
eines nicht für den menschlichen Genuß bestimmten Erzeugnisses verwendet 
werden; <...>“) bei lenkų („<...> gdy są one denaturowane zgodnie z wymogami 
każdego Państwa Członkowskiego i używane do wytwarzania jakiegokolwiek 
produktu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi; <...>“) kalbomis yra aiškiai 
matyti, jog paminėtos sąlygos yra kumuliatyvios.

Iš nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad būtinybė 
vienodai taikyti, todėl ir vienodai aiškinti ES teisės nuostatas neleidžia, kad 
kilus abejonių, nuostatos tekstas kuria viena iš versijų būtų nagrinėjamas 
atskirai ir reikalauja, kad jis būtų aiškinamas bei taikomas atsižvelgiant į kitas 
versijas oficialiosiomis kalbomis (Teisingumo Teismo 1969 m. lapkričio 12 d. 
sprendimo Stauder, 29/69, 3 p.; 1998 m. balandžio 2 d. sprendimo EMU Tabac 
ir kt., C-296/95, 36 p.). Be to, esant neatitikimų tarp teksto įvairių kalbinių 
versijų, nagrinėjama nuostata turi būti aiškinama atsižvelgiant į bendrą teisinio 
reglamentavimo sistemos, kurios dalis ji yra, struktūrą ir tikslą (pavyzdžiui, 
Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 1 d. sprendimo Borgmann, C-1/02, 25 
p.). Šiomis aplinkybėmis, įvertinusi aptariamą nuostatą minėtomis kalbomis 
kitų Direktyvos 92/83 nuostatų kontekste, taip pat atsižvelgusi į direktyvos 
konstatuojamoje dalyje bei Teisingumo Teismo praktikoje apibrėžtus Direktyvos 
92/83 27 straipsnio 1 dalies tikslus, inter alia siekį, neutralizuoti akcizų poveikį 
alkoholiui būtent kaip tarpiniam produktui, esančiam kitų komercinių ar 
pramoninių produktų sudėtyje (Teisingumo Teismo 2007 m. balandžio 19 
d. sprendimo byloje Profisa, C-63/06, 17 p.), teisėjų kolegija daro išvadą, jog 
nėra abejonių, kad aptariamos nuostatos versija lietuvių kalba yra netinkamai 
išversta. Todėl nagrinėjamu atveju reikia vadovautis Direktyvos 92/83 
27 straipsnio 1 dalies b punkto versijomis kitomis oficialiomis ES kalbomis, 
pagal kurias valstybės narės atleidžia nuo mokesčių produktus, kuriems taikoma 
ši direktyva, nuo suderintų akcizų tokiomis sąlygomis, kurias jos nustato, 
siekdamos užtikrinti, kad tais atleidimais būtų galima teisingai ir tiesiogiai 
pasinaudoti ir išvengti bet kokių išsisukinėjimų, vengimo ar piktnaudžiavimo, 
kai jie yra denatūruoti pagal bet kurios valstybės narės reikalavimus ir vartojami 
bet kokio ne žmonių vartojimui skirto produkto gamybai.

Pastarosios nuostatos kontekste teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog 
pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino joje vartojamą sąvoką „ne 
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žmonių vartojimui skirtas produktas“, konstatuodamas, jog ji neapima ginčo 
prekių. Tai, jog pastaroji sąvoka apima inter alia kosmetikos gaminius, yra 
aiškiai matyti iš Teisingumo Teismo praktikos (žr., pavyzdžiui, Teisingumo 
Teismo 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimą byloje Italija prieš Komisiją, 
C-482/98).

Pasisakydama dėl pareiškėjo nurodomos Direktyvos 92/83 nuostatos 
taikymo nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija pirmiausia pastebi, jog, kaip 
nurodyta 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos Nr. 92/12/EEB dėl bendros 
tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu, 
judėjimu ir kontrole, pirmoje ir ketvirtoje konstatuojamosiose dalyse, vidaus 
rinkai sukurti ir funkcionuoti būtinas laisvas prekių, įskaitant ir akcizais 
apmokestinamas prekes, judėjimas, ir vienodos prievolės apskaičiuoti akcizą 
sąlygos visose valstybėse narėse. Atitinkamai pagal Direktyvos 92/83 trečią 
konstatuojamąją dalį, norint, kad tinkamai veiktų vidaus rinka, yra svarbu 
nustatyti bendras visų aptariamųjų produktų sąvokų apibrėžtis. Pagal šios 
direktyvos devynioliktą konstatuojamąją dalį, būtina Sąjungos lygmeniu 
nustatyti prekių, kurios yra pervežamos iš vienos valstybės narės į kitą, 
atleidimo nuo akcizo pagrindus. Teisingumo Teismas yra nurodęs, jog norint 
pasiekti šiuos tikslus, produktai turi būti apmokestinami akcizu ir atleidžiami 
nuo jo, nesant aiškių priešingų nuostatų, visoje Sąjungoje vienodai. Vienodas 
Direktyvos 92/83 nuostatų taikymas reiškia, kad produkto apmokestinimą 
akcizu ar atleidimą nuo jo vienoje valstybėje narėje kaip taisyklė turi pripažinti 
kitos valstybės narės. Aiškinant kitaip būtų pakenkta šios direktyvos tikslo 
įgyvendinimui ir trukdoma laisvam prekių judėjimui (Teisingumo Teismo 2010 
m. gruodžio 9 d. sprendimo byloje Repertoire Culinaire, C-163/09, 38–42 p.).

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ypač į Direktyvos 92/83 devynioliktąją 
konstatuojamąją dalį, pagal kurią būtina Sąjungos lygmeniu nustatyti prekių, 
kurios yra pervežamos iš vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo akcizo 
pagrindus, darytina išvada, jog šios direktyvos 27 straipsnio 1 dalies b punktas 
reglamentuoja tik prekių, kurios yra pervežamos iš vienos valstybės narės į kitą, 
atleidimą nuo akcizų ir nereguliuoja situacijos, kai prekės yra importuojamos iš 
trečiosios šalies, t. y. Direktyvos 92/83 27 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo 
sritis neapima šioje byloje nagrinėjamos faktinės situacijos. Klausimas dėl iš 
trečiųjų šalių importuojamų prekių atleidimo nuo akcizo paliekamas spręsti 
pačioms valstybėms narėms. Vadovaudamasi šiais argumentais, teisėjų kolegija 
konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo kreiptis į Teisingumo 
Teismą su prašymu pateikti ES teisės normų išaiškinimą (acte clair doktrina), o 
pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai šioje dalyje atmestini.
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V.

Minėta, jog ginčijamais sprendimais buvo atsisakyta tenkinti pareiškėjo 
prašymą patikslinti ginčo prekių importo BAD rinkiniuose esančius duomenis, 
susijusius su šiose prekėse esančio etilo alkoholio apmokestinimu akcizu.

Vadovaujantis ginčo teisiniams santykiams aktualaus 1992 m. spalio 
12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 nustatančio Bendrijos muitinės 
kodeksą, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos 
reglamentu (EEB) Nr. 1791/2006 (toliau – ir Muitinės kodeksas) 78 straipsnio 
1 dalimi, muitinė turi teisę savo iniciatyva arba deklaranto prašymu padaryti 
pakeitimus deklaracijoje po to, kai prekės jau išleistos. Jeigu asmuo prašo, kad 
muitinė priimtų sprendimą, susijusį su muitinės veiklos taisyklių taikymu, jis 
turi pateikti muitinei visą jos prašomą informaciją ir dokumentus, kurių reikia 
sprendimui priimti (Muitinės kodekso 6 str. 1 d.). Savo ruožtu, atsižvelgiant 
į tai, jog dėl Muitinės kodekso 78 straipsnio 1 dalyje numatyto sprendimo, 
t. y. sprendimo, susijusio su muitinės veiklos taisyklių taikymu (Muitinės 
kodekso 1 str.), priėmimo į mokesčių administratorių kreipėsi pareiškėjas, 
būtent pastarajam nagrinėjamu atveju teko pareiga pateikti jo prašymą 
pagrindžiančius duomenis inter alia informaciją, įrodančią, jog aptariamas etilo 
alkoholis laikytinas denatūruotu etilo alkoholiu, kuriam akcizas netaikomas 
pagal Akcizų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktą bei 26 straipsnį (2004 
m. sausio 29 d. įstatymo Nr. IX-1987 redakcija). Pastebėtina ir tai, jog 
deklaranto pareiga kartu su deklaracija pateikti visus dokumentus, reikalingus 
nuostatoms, reglamentuojančioms muitinės procedūros, kuriai deklaruojamos 
prekės, atlikimo tvarką, taikyti, yra įtvirtinta ir Muitinės kodekso 62 straipsnio 
2 dalyje.

Siekdamas pagrįsti minėtą prašymą, pareiškėjas mokesčių 
administratoriui pateikė gamintojo 2007 m. lapkričio 21 d. (b. l. 33, 34) ir 
2009 m. gruodžio 3 d. (b. l. 101, 103) sertifikatus, kuriuose nurodyti asmenys 
patvirtina, jog alkoholis, naudojamas produktuose „Clarins“, „Therry Mugler“ 
ir „Azzaro“ yra denatūruotas pagal Prancūzijos Respublikos teisės aktų 
reikalavimus ir atleidžiamas nuo akcizo šioje valstybėje narėje.

Teisėjų kolegija, susipažinusi su paminėtų dokumentų turiniu, sutinka 
su atsakovo bei pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog šie dokumentai 
neleidžia nustatyti, kokie denatūravimo metodai (denatūratai, jų kiekiai ir 
kita reikšminga informacija) buvo naudojami tam, kad ginčo prekėse esantis 
etilo alkoholis būtų pripažintas denatūruotu pagal kurią nors Formulių sąraše 
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nurodytą formulę ir neapmokestinamas akcizu. Pastebėtina ir tai, jog pastarojo 
prašymo nagrinėjimo metu pareiškėjui buvo pasiūlyta pateikti minėtus 
duomenis (b. l. 61, 67), tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas tokios 
informacijos nei atsakovui, nei trečiajam suinteresuotam asmeniui nepateikė.

Nurodytos aplinkybės lemia, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas 
nepateikė duomenų, įrodančių, kad ginčo prekėse esantis etilo alkoholis yra 
denatūruotas etilo alkoholis, kuriam akcizas netaikomas pagal šiame teismo 
akte nurodytus nacionalinės teisės aktus, todėl konstatuotina, jog mokesčių 
administratoriai pagrįstai atsisakė tenkinti jo prašymą.

Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad 
pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, 
todėl pagrindo tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą nėra.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Fragrances International“ 
apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 
m. kovo 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

2.2.2. Dėl teisės į pirkimo PVM atskaitą, kai apmokestinamos prekės ir (ar) 
paslaugos įsigyjamos iš PVM mokėtoju neįsiregistravusio asmens

Vien aplinkybė, kad apmokestinamasis asmuo (pirkėjas) prekes ir (ar) paslaugas 
įsigijo iš PVM mokėtoju neįsiregistravusio ūkio subjekto, kai yra tenkinamos 
materialinės teisės į atskaitą atsiradimo sąlygos, savaime nepaneigia jo teisės į 
sumokėto pirkimo PVM atskaitą.
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Administracinė byla Nr. A442-2464/2011
Procesinio sprendimo kategorija 9.3.5

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2011 m. kovo 10 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės 
(kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant vertėjai Gitanai Aleliūnaitei,
pareiškėjo atstovams Aleksandr Zlotnikov ir advokatui Andriui Chudenkovui,
atsakovo atstovei Ingridai Kemežienei, 

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Maxvila“ (buvusi 
uždaroji akcinė bendrovė „3ANT“) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo administracinėje 
byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Maxvila“ (buvusi 
uždaroji akcinė bendrovė „3ANT“) skundą atsakovams Valstybinei mokesčių 
inspekcijai prie Finansų ministerijos ir Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių 
inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2009 m. vasario 18 d. 
sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (21.26)-256-61 patvirtino 
nurodymą pareiškėjui sumokėti 33 160 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau – 
ir PVM), skyrė pareiškėjui 3 316 Lt PVM baudą ir neatleido pareiškėjo nuo 3 
316 Lt PVM baudos.

Valstybinė mokesčių inspekcija 2009 m. balandžio 6 d. sprendimu 
Nr. 69-74 patvirtino Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 
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2009 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. (21.26)-256-61 ir neatleido pareiškėjo nuo 
3 316 Lt PVM baudos.

Mokestinių ginčų komisija prie Vyriausybės 2009 m. liepos 7 d. 
sprendimu Nr. S-187(7-126/2009) patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos 
prie Finansų ministerijos 2009 m. balandžio 6 d. sprendimą Nr. 69-74 ir 
neatleido pareiškėjo nuo 3 316 Lt PVM baudos.

Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį 
teismą ir prašė panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės 
2009 m. liepos 7 d. sprendimą Nr. S-187(7-126/2009), Valstybinės mokesčių 
inspekcijos prie Finansų ministerijos 2009 m. balandžio 6 d. sprendimą Nr. 69-
74 bei Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. vasario 18 d. 
sprendimą Nr. (21.26)-256-61.

Pareiškėjas nurodė, kad šiuo atveju jam buvo nurodyta sumokėti 
papildomą PVM dėl to, jog jis, mokesčių administratoriaus teigimu, 
nepagrįstai įtraukė į atskaitą 33 160 Lt PVM pagal UAB „Statyba ir paveldas“ 
išrašytą 2008 m. birželio 25 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0002. Mokesčių 
administratorius konstatavo, jog UAB „Statyba ir paveldas“ laikotarpiu nuo 
2008 m. balandžio 18 d. iki 2008 m. birželio 28 d. nebuvo registruota PVM 
mokėtojų registre, todėl 2008 m. birželio 25 d. PVM sąskaitoje faktūroje 
Nr. 0002 buvo nurodytas negaliojantis šios bendrovės PVM mokėtojo kodas. 
Dėl privalomo rekvizito – galiojančio PVM mokėtojo kodo nebuvimo minėtą 
PVM sąskaitą faktūrą mokesčių administratorius traktavo kaip neturinčią 
juridinės galios ir padarė išvadą, kad PVM atskaita pagal šį apskaitos 
dokumentą yra negalima. Pareiškėjas nurodė, kad jį su UAB „Statyba ir 
paveldas“ nuo 2007 m. rugpjūčio 20 d. rangos sutarties sudarymo sieja 
ilgalaikiai sutartiniai santykiai. UAB „Statyba ir paveldas“ ne kartą išrašydavo 
PVM sąskaitas faktūras už atliktus darbus, o pareiškėjas įtraukdavo jose išskirtą 
PVM į atskaitą ir dėl to nekildavo nesklandumų. Tik 2008 m. gruodžio 18 d. 
atlikto patikrinimo metu pareiškėjas sužinojo apie buvusį UAB „Statyba ir 
paveldas“ laikiną (nuo 2008 m. balandžio 18 d. iki 2008 m. birželio 28 d.) 
išregistravimą iš PVM mokėtojų registro. Pareiškėjas nurodė, kad jis nuolat 
kruopščiai tikrina savo kontrahentų duomenis Valstybinės mokesčių 
inspekcijos prie Finansų ministerijos interneto svetainėje esančioje duomenų 
bazėje „PVM mokėtojai“. Gavęs mokesčių administratoriaus pranešimą apie 
už 2008 m. birželio mėnesį pateiktoje deklaracijoje netinkamai nurodytą UAB 
„Statyba ir paveldas“ PVM mokėtojo kodą, 2008 m. liepos 25 d. jis pakartotinai 
patikrino šiuos duomenis minėtoje duomenų bazėje „PVM mokėtojai“, tačiau 
joje nurodytas UAB „Statyba ir paveldas“ PVM mokėtojo kodas visiškai atitiko 
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PVM mokėtojo kodą, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. Pareiškėjas nurodė, 
kad jis, įtraukdamas į atskaitą ginčo PVM sumą, ėmėsi pakankamų priemonių, 
kad įsitikintų PVM sąskaitos faktūros galiojimu. Jis neturėjo pagrindo abejoti 
paties mokesčio administratoriaus duomenų bazėje esančiais duomenimis 
ir jų tikrumu. Pareiškėjas nurodė, kad valstybės biudžetas gavo jo sumokėtą 
pirkimo PVM, kurį pagal įstatymą pervedė UAB ,,Statyba ir paveldas“, todėl jo 
teisės į sumokėto PVM atskaitą paneigimas vien formaliu dokumento rekvizito 
trūkumo pagrindu yra neteisingas. Šiuo atveju ūkinė operacija buvo tikra, abi 
jos šalys įstatyminę prievolę sumokėti nuo jos paskaičiuotą PVM įvykdė ir 
jokios žalos biudžetui nepadarė. 

Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos su 
pareiškėjo skundu nesutiko. 

Atsakovas nurodė, kad, jeigu PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM 
mokėtojo kodas neatitinka tikrovės, t. y. apskaitos dokumentą išrašęs asmuo 
nėra PVM mokėtojas, tokio apskaitos dokumento pagrindu PVM atskaita yra 
negalima. Šiuo atveju patikrinimo metu buvo nustatyta, kad UAB „Statyba 
ir paveldas“ ginčo PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu nebuvo PVM 
mokėtoja, todėl pareiškėjas, gavęs paslaugas ne iš PVM mokėtojo, neįgijo 
teisės į PVM atskaitą. Atsakovas nurodė, kad apie UAB „Statyba ir paveldas“ 
išregistravimą iš PVM mokėtojų registro buvo viešai paskelbta „Valstybės 
žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, todėl pareiškėjui ši informacija turėjo 
būti žinoma. Informacija paskelbimui „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai 
pranešimai“ yra perduodama automatizuotai, t. y. tiesiai iš PVM mokėtojų 
registro elektroninės duomenų bazės, todėl, jeigu ši informacija buvo perduota 
ir paskelbta minėtame leidinyje 2008 m. balandžio 25 d., ji tuo metu jau 
turėjo būti užfiksuota ir elektroninėje PVM mokėtojų registro duomenų 
bazėje. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog Valstybinės mokesčių inspekcijos 
prie Finansų ministerijos interneto tinklapyje esančioje elektroninėje PVM 
mokėtojų duomenų bazėje buvo pateikta klaidinga informacija apie pareiškėjo 
kontrahento buvimą PVM mokėtoju.

Atsakovas Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija su 
pareiškėjo skundu taip pat nesutiko.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 17 d. 
sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

Teismas nurodė, kad, pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 64 
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straipsnio 1 dalį, pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM atskaitą tik tuo 
atveju, jeigu PVM mokėtojas turi PVM sąskaitą faktūrą arba kitą šiame 
įstatyme nurodytą apskaitos dokumentą, kuris nustatyta tvarka gali arba turi 
būti naudojamas prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui arba avansui 
įforminti. PVM sąskaitoje faktūroje, kurioje nurodytas PVM traukiamas į PVM 
atskaitą, turi būti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 
1−16 punktuose nurodyti rekvizitai. Vienas iš privalomų PVM sąskaitos faktūrų 
rekvizitų yra prekių (paslaugų) tiekėjo PVM mokėtojo kodas. Teismas nurodė, 
kad pagal Europos Tarybos 2006 m. lapkričio 28 d. direktyvos Nr. 2006/112/
EEB „Dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos“ 178 straipsnio 1 dalies 
a punktą, apmokestinamasis asmuo, norėdamas įgyvendinti teisę į PVM 
atskaitą už prekių tiekimą ar paslaugų teikimą, privalo turėti pagal 220-236 ir 
238-240 straipsnius išrašytą sąskaitą faktūrą. Vienas iš rekvizitų, kuris turi būti 
nurodytas sąskaitoje faktūroje, yra prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo PVM 
mokėtojo kodas (226 str. 1 d. 3 p.). Teismas nurodė, kad Europos Teisingumo 
Teismas yra ne kartą konstatavęs, jog teisė į atskaitą netaikoma PVM, kuris 
turi būti sumokėtas tik todėl, kad jis jau yra nurodytas sąskaitoje faktūroje 
(Teisingumo Teismo 1989 m. gruodžio 13 d. sprendimas byloje Genius Holding, 
C-342/87, 19 p.; 2000 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje Schmeink & Cofreth 
ir Strobel, C-454/98, 53 p.; 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas sujungtose bylose 
Karageorgou ir kt., C-78/02–C-80/02, 50 p.; 2007 m. kovo 15 d. sprendimas 
byloje Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, C-35/05, 22 ir 23 p.). Teismas 
nurodė, kad remiantis paminėtų teisės aktų nuostatomis, konstatuotina, kad 
jeigu PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas neatitinka 
tikrovės, t. y. apskaitos dokumentą išrašęs asmuo nėra PVM mokėtojas, tokio 
apskaitos dokumento pagrindu PVM atskaita yra negalima. Teismas nurodė, 
kad pareiškėjas 33 160 Lt pirkimo PVM atskaitė pagal UAB „Statyba ir paveldas“ 
2008 m. birželio 25 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0002. PVM mokėtojų 
registre UAB „Statyba ir paveldas“ įregistruota 2008 m. birželio 28 d., o minėta 
PVM sąskaita faktūra Nr. 0002 išrašyta 2008 m. birželio 25 d. UAB „Statyba 
ir paveldas“ PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu nebuvo PVM mokėtoja, 
įregistruota PVM mokėtojų registre, todėl PVM sąskaitoje faktūroje nurodė 
PVM mokėtojo kodą, neatitinkantį tikrovės, dėl ko UAB „Statyba ir paveldas“ 
išrašyta sąskaita faktūra neturi juridinės galios, o pareiškėjas, gavęs paslaugas ne 
iš PVM mokėtojo, neįgijo teisės išskirti PVM. Kai paslaugų teikėjas ar tiekėjas 
nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju ir neturi teisės išskirti PVM, paslaugų 
teikėjas ar tiekėjas privalo taip išskirtą PVM sumą sumokėti į biudžetą. Net ir 
tuo atveju, kai pardavėjas, neteisėtai išskyręs apskaitos dokumente mokėtiną 
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PVM ir paėmęs šį mokestį iš pirkėjo, perveda jį į biudžetą, teisė į PVM atskaitą 
neatsiranda. Teismas nurodė, kad atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija 
prie Finansų ministerijos paaiškino, jog apie negaliojančius išregistruotų 
PVM mokėtojų pažymėjimus 2008 m. balandžio 25 d. buvo viešai paskelbta 
„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Minėta informacija yra 
perduodama automatizuotai, t. y. tiesiai iš PVM mokėtojų registro elektroninės 
duomenų bazės. Byloje pateiktas išrašas apie UAB ,,Statyba ir paveldas“ 
duomenis duomenų bazėje bei duomenų keitimo istorija patvirtina, kad UAB 
,,Statyba ir paveldas“ nuo 2008 m. balandžio 17 d. buvo išregistruota iš PVM 
mokėtojų registro. Todėl pareiškėjas turėjo galimybę žinoti apie UAB „Statyba 
ir paveldas“ išregistravimą iš PVM mokėtojų registro. Pareiškėjas nepateikė 
įrodymų (interneto tinklapio išrašo), jog Valstybinės mokesčių inspekcijos 
prie Finansų ministerijos interneto tinklapyje esančioje elektroninėje PVM 
mokėtojų duomenų bazėje buvo pateikta klaidinga informacija apie pareiškėjo 
kontrahento buvimą PVM mokėtoju. Teismas nurodė, kad pareiškėjas, 
pateikęs PVM deklaraciją už 2008 m. birželio mėnesį ir gavęs mokesčių 
administratoriaus pranešimą, jog deklaracijoje neteisingai nurodytas prekių 
tiekėjo PVM mokėtojo kodas, turėjo patikrinti duomenis ir sužinojęs, jog 
jo kontrahentas nėra PVM mokėtojas, turėjo atitinkamai patikslinti PVM 
deklaraciją, sumažindamas atskaitomą PVM sumą. Tačiau pareiškėjas PVM 
deklaracijos nepatikslino ir nesumažino atskaitomo PVM. Teismas nurodė, 
kad pareiškėjas papildomai apskaičiuoto PVM nėra sumokėjęs ir nėra pateikęs 
prašymo dėl mokestinės nepriemokos įskaitymo, todėl negali būti atleistas 
nuo PVM baudos (Mokesčių administravimo įstatymo 141 str. 2 d.). Teismas 
nurodė, kad byloje ginčijami sprendimai yra teisėti ir pagrįsti. Panaikinti juos 
nėra pagrindo.

III.

Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimą ir priimti naują 
sprendimą, kuriuo jo skundą patenkinti.

Pareiškėjas nurodo, kad atsakovai neginčija ūkinės operacijos, nurodytos 
ginčo PVM sąskaitoje aktūroje, realumo, kurį papildomai patvirtina ir byloje 
esantys rašytiniai įrodymai. Ginčo PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu 
(2008 m. birželio 25 d.) UAB „Statyba ir paveldas“ turėjo įstatyminę prievolę 
skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, nors tuo metu ir buvo trumpam 
išregistruota iš PVM mokėtojų registro. Prievolė mokėti PVM pastarajai 
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bendrovei buvo atsiradusi netgi dviem pagrindais: 1) dėl to, kad šios 
bendrovės bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir 
(arba) suteiktas paslaugas suma per paskutinius 12 mėnesių viršijo 100 000 
Lt neapmokestinamą ribą (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 str. 2 ir 
4 d.); 2) dėl to, kad ši bendrovė išskyrė PVM dokumente, kuriuo įformintas 
prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas (Pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo 71 str. 6 d.). Pareiškėjas sumokėjo bendrovei „Statyba ir paveldas“ 
visą ginčo PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą kainą, įskaitant ir pirkimo 
PVM. UAB „Statyba ir paveldas“ ginčo PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą 
PVM pervedė į valstybės biudžetą. Pareiškėjas nurodo, kad esant paminėtoms 
aplinkybėms, jo teisė į PVM atskaitą pagal ginčo PVM sąskaitą faktūrą negali 
būti paneigiama. Pareiškėjo teisės į PVM atskaitą paneigimas vien formalaus 
dokumento įforminimo trūkumo pagrindu yra neteisingas bei prieštarauja 
Mokesčių administravimo įstatymo 6 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo ir 
turinio viršenybės prieš formą principams. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios 
instancijos teismo sprendime nurodytų Europos Teisingumo Teismo bylų 
ratio decidendi yra visiškai skirtingas nei šioje administracinėje byloje ir 
šiose Europos Teisingumo Teismo bylose pateikti išaiškinimai netinka šios 
administracinės bylos situacijai. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 
rėmėsi jo nurodyta Europos Teisingumo Teismo praktika. Pareiškėjas nurodo, 
kad yra kitų Teisingumo Teismo praktikos pavyzdžių, kurie patvirtina būtent 
pareiškėjo pozicijos pagrįstumą. Teisingumo Teismas byloje Jeunehomme & 
EGI (C-123/87) nurodė, jog rekvizitai negali būti vienintelė priežastis, dėl 
kurios nesuteikiama teisė atskaityti PVM; byloje BP Soupergaz (C-62/93) buvo 
išaiškinta, jog teisė į atskaita yra sudėtinė PVM sistemos dalis ir iš esmės negali 
būti ribojama; bylose Breitsohl (C-400/98) ir Halifax (C-255/02) buvo pažymėta, 
jog teisė į atskaitą išlieka tik jei nėra vengimo, sukčiavimo ir piktnaudžiavimo 
aplinkybių. Pareiškėjas nurodo, kad jis nuo pat pradžių tvirtino, jog gavęs 
ginčo PVM sąskaitą faktūrą, patikrino UAB „Statyba ir paveldas“ duomenis 
oficialioje PVM mokėtojų duomenų bazėje internete ir pastaroji bendrovė ten 
buvo nurodyta kaip įregistruota bei turinti PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą 
PVM mokėtojo kodą. Netikėti šiais internetinės duomenų bazės duomenimis 
bei papildomai peržiūrinėti „Valstybės žinias“ pareiškėjui nebuvo pagrindo. 
Gavęs elektroninės deklaravimo sistemos pranešimą apie savo pateiktoje 
PVM deklaracijoje už 2008 m. birželio mėnesį neva klaidingai nurodytą UAB 
„Statyba ir paveldas“ PVM mokėtojo kodą, pareiškėjas 2008 m. liepos 25 d. 
pakartotinai patikrino šiuos duomenis minėtoje internetinėje duomenų bazėje 
„PVM mokėtojai“, tačiau joje nurodytas UAB „Statyba ir paveldas“ PVM 



247

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

mokėtojo kodas visiškai atitiko PVM mokėtojo kodą, nurodytą PVM sąskaitoje 
faktūroje. Kadangi pareiškėjas neturėjo pagrindo abejoti minėtos internetinės 
duomenų bazės duomenų tikslumu, jis duomenų patikrinimo metu nepadarė 
jokios duomenų bazės puslapio kopijos, kurią šiuo metu būtų galima pateikti 
teismui. Todėl pareiškėjas ikiteisminėje šio mokestinio ginčo nagrinėjimo 
stadijoje prašė ištirti aplinkybes dėl galimos klaidos internetinėje duomenų 
bazėje, tačiau tai iš esmės nebuvo padaryta. Pareiškėjas nevaldo Valstybinės 
mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenų bazės ir neturi 
galimybės patikrinti jos istorinių įrašų. Pareiškėjas nurodo, kad nepaisant 
paminėtų aplinkybių dėl duomenų apie UAB „Statyba ir paveldas“ pateikimo 
internetinėje duomenų bazėje „PVM mokėtojai“ teisingumo, jis bet kuriuo 
atveju turi teisę į sąžiningai sumokėto ir valstybei pervesto pirkimo PVM 
atskaitą.

Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija 
prie Finansų ministerijos prašo apeliacinį skundą atmesti.

Atsakovas nurodo, kad, jeigu PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM 
mokėtojo kodas neatitinka tikrovės, t. y. apskaitos dokumentą išrašęs asmuo 
nėra PVM mokėtojas, tokio apskaitos dokumento pagrindu PVM atskaita yra 
negalima. Šiuo atveju patikrinimo metu buvo nustatyta, kad UAB „Statyba 
ir paveldas“ ginčo PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu nebuvo PVM 
mokėtojas, todėl pareiškėjas, gavęs paslaugas ne iš PVM mokėtojo, neįgijo 
teisės į PVM atskaitą. Atsakovas nurodo, kad apie UAB „Statyba ir paveldas“ 
išregistravimą iš PVM mokėtojų registro buvo viešai paskelbta „Valstybės 
žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, todėl pareiškėjui ši informacija turėjo 
būti žinoma. Informacija paskelbimui „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai 
pranešimai“ yra perduodama automatizuotai, t. y. tiesiai iš PVM mokėtojų 
registro elektroninės duomenų bazės, todėl, jeigu ši informacija buvo perduota 
ir paskelbta minėtame leidinyje 2008 m. balandžio 25 d., ji tuo metu jau 
turėjo būti užfiksuota ir elektroninėje PVM mokėtojų registro duomenų 
bazėje. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog Valstybinės mokesčių inspekcijos 
prie Finansų ministerijos interneto tinklapyje esančioje elektroninėje PVM 
mokėtojų duomenų bazėje buvo pateikta klaidinga informacija apie pareiškėjo 
kontrahento buvimą PVM mokėtoju. 

Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus apskrities valstybinė 
mokesčių inspekcija taip pat prašo apeliacinį skundą atmesti.
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Teisėjų kolegija

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

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (redakcija, galiojusi ginčo PVM 

sąskaitos faktūros išrašymo metu (2008 m. birželio 25 d.); toliau – ir PVM 
įstatymas) 58 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustatė, jog PVM mokėtojas turi 
teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas ir (arba) 
importuotas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos 
naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui. 
Vadovaujantis PVM įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, PVM objektas yra prekių 
tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas: prekės tiekiamos ir 
(arba) paslaugos teikiamos už atlygį (1 p.); prekių tiekimas ir (arba) paslaugų 
teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje (2 p.); prekes tiekia 
ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę 
veiklą, t. y. veikdamas kaip toks (3 p.). Pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM 
atskaitą tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas turi atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą. 
Turimoje PVM sąskaitoje faktūroje ši PVM suma turi būti išskirta, o PVM 
mokėtojas nurodytas kaip prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas. PVM sąskaitoje 
faktūroje, kurioje nurodytas PVM traukiamas į PVM atskaitą, privalo būti 
PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 1–16 punktuose nurodyti rekvizitai (PVM 
įstatymo 64 str. 1 d.). PVM įstatymo 80 straipsnio, į kurį pateikiama nuoroda to 
paties įstatymo 64 straipsnio 1 dalyje, 1 dalies 3 punktas, kaip vieną iš privalomų 
PVM sąskaitos faktūros rekvizitų numato prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo PVM 
mokėtojo kodą. Šiose nuostatose minimas (bylai aktualus) apmokestinamasis 
asmuo yra apibrėžiamas kaip Lietuvos Respublikos juridinis arba fizinis asmuo, 
vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą (PVM įstatymo 2 str. 15 d.).

Nei šios, nei kitos PVM įstatymo nuostatos eksplicitiškai nenustato, 
jog prekes tiekiančio ar (ir) paslaugas teikiančio apmokestinamojo asmens 
registravimasis PVM mokėtoju yra būtina sąlyga apmokestinamo asmens 
(pirkėjo) teisei į pirkimo PVM atskaitą realizuoti. Savo ruožtu, atsižvelgiant į 
tai, jog PVM įstatymo nuostatomis, be kita ko, yra įgyvendinami šio įstatymo 
2 priede nurodyti Europos Sąjungos teisės aktai (PVM įstatymo 1 str. 2 d.), 
aiškinant ir taikant nacionalinės teisės normas, nagrinėjamu atveju būtina 
remtis Europos Sąjungos teise bei jos teisminių institucijų praktika.
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V.

Europos Tarybos 2006 m. lapkričio 28 d. direktyvos 2006/112/EEB dėl 
pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, su paskutiniais pakeitimais, 
padarytais Tarybos 2008 m. vasario 12 d. direktyva 2008/8/EB, (toliau – ir 
Direktyva 2006/112) 168 straipsnio a punktas nustato, jog jeigu prekes ir 
paslaugas apmokestinamasis asmuo naudoja savo apmokestinamiesiems 
sandoriams, apmokestinamasis asmuo turi turėti valstybėje narėje, kurioje 
jis vykdo šiuos sandorius, teisę iš PVM, kurį sumokėti jam tenka prievolė, 
atskaityti mokėtiną ar sumokėtą PVM toje valstybėje narėje už prekių tiekimą 
ar paslaugų teikimą, kurį jam atliko ar turi atlikti kitas apmokestinamasis 
asmuo. Vadovaujantis Direktyvos 2006/112 167 straipsniu, kuris pažodžiui 
atkartoja 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 (toliau – ir Šeštoji PVM 
direktyva) 17 straipsnio 1 dalį, teisė į atskaitą atsiranda, atsiradus prievolei 
apskaičiuoti atskaitytiną PVM. Prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda tada, kai 
mokesčių institucija įgyja teisę pagal tuo metu galiojantį įstatymą reikalauti 
mokesčio iš asmens, kuriam tenka prievolė sumokėti PVM, net ir tuo atveju, 
kai mokėjimo terminas gali būti atidėtas (Direktyvos 2006/112 62 str. 2 p.). 
Apmokestinimo momentas įvyksta ir prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda 
atlikus prekių tiekimą ar paslaugų teikimą (Direktyvos 2006/112 63 str.).

Atskaitos taisyklė skirta atleisti verslininką nuo vykdant ūkinę veiklą 
mokėtino ar sumokėto PVM naštos. Todėl bendra PVM sistema užtikrina, kad 
bet kokiai PVM apmokestinamai ūkinei veiklai, nepriklausomai nuo jos tikslų ar 
rezultato, tenka neutrali mokesčių našta (Teisingumo Teismo 1988 m. rugsėjo 21 d. 
sprendimas byloje Komisija prieš Prancūziją, 50/87, 15 p.). Pagal nusistovėjusią 
Teisingumo Teismo praktiką, Šeštosios PVM direktyvos 17 straipsnyje įtvirtinta 
mokesčių mokėtojų teisė atskaityti iš jų mokėtino PVM sumokėtą prekių ir 
paslaugų pirkimo PVM yra pagrindinis Bendrijos teisės nustatytos bendros PVM 
sistemos principas (pvz., Teisingumo Teismo 1997 m. gruodžio 18 d. sprendimas 
sujungtose bylose Molenheide ir kt. C-286/94, C-340/95, C-401/95 ir C-47/96, 
47 p.; 2001 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Komisija prieš Italiją. C-78/00, 28 
p.). Tai reiškia, jog teisė į atskaitą yra sudedamoji PVM sistemos dalis ir iš esmės 
negali būti ribojama. Konkrečiai kalbant, ši teisė įgyvendinama nedelsiant visų 
mokesčių, taikomų pirkimo ūkinėms operacijoms, atžvilgiu (Teisingumo Teismo 
2007 m. gruodžio 18 d. sprendimas byloje Cedilac, C-368/06, 31 p.). 
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Pagal Direktyvos 2006/112 178 straipsnio a punktą, tam, kad 
apmokestinamasis asmuo galėtų įgyvendinti šios direktyvos 168 straipsnio a 
punkte įtvirtintą teisę į atskaitą, kiek ji susijusi su prekių tiekimu ir paslaugų 
teikimu, jis turi tenkinti vienintelę formos sąlygą – apmokestinamasis asmuo 
privalo turėti pagal šios direktyvos 220–236 straipsnius ir 238–240 straipsnius 
išrašytą sąskaitą faktūrą. Pastarosios direktyvos 226 straipsnio 3 punktas 
nustato, jog išrašomose PVM sąskaitose faktūrose PVM tikslais privalomai, 
be kita ko, turi būti nurodytas PVM mokėtojo kodas, kurį naudodamas 
apmokestinamasis asmuo tiekė prekes (teikė paslaugas).

Nagrinėjamu atveju ginčo PVM sąskaitą faktūrą išrašė paslaugų teikėjas, 
kuris šio apskaitos dokumento išrašymo metu nebuvo įregistruotas PVM 
mokėtoju, ir tai lėmė, jog šioje sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas buvo 
negaliojantis. Ginčo, jog minėta sąskaita faktūra atitinka kitus jai keliamus 
turinio ir formos reikalavimus, nėra.

Šiuo klausimu pirmiausia pažymėtina, jog apmokestinamieji asmenys turi 
pareigą pranešti, kada jų veikla prasideda, pasikeičia ar baigiasi, remdamiesi 
šiuo tikslu valstybių narių priimtomis priemonėmis, ir tai įtvirtinta Direktyvos 
2006/112 213 straipsnyje. Tačiau, kaip yra pažymėjęs Teisingumo Teismas, 
nepaisant tokio pranešimo (registravimo), kuris turi užtikrinti sklandų PVM 
sistemos veikimą, svarbos, tai, kad apmokestinamasis asmuo galimai neįvykdė 
šios pareigos, negali iš kito apmokestinamojo asmens atimti Šeštosios PVM 
direktyvos 17 straipsnio 2 dalimi suteiktos teisės į atskaitą (Teisingumo Teismo 
2010 m. gruodžio 22 d. sprendimas byloje Dankowski, C-438/09, 33 p.). Iš 
tiesų Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, jog minėta nuostata valstybėms 
narėms neleidžiama perkelti teisės į atskaitą įgyvendinimo tuo atveju, jei 
nepateikiamas toks pranešimas, iki to momento, kada realiai pradedami vykdyti 
apmokestinamieji sandoriai, ar atimti iš apmokestinamojo asmens galimybę šią 
teisę įgyvendinti (Teisingumo Teismo 2010 m. spalio 21 d. sprendimas byloje 
Nidera Handelscompagnie BV, C-385/09, 48 p.; 2000 m. kovo 21 d. sprendimas 
sujungtose bylose Gabalfrisa ir kt., C-110/98–C-147/98, 51 p.).

Pabrėžtina ir tai, jog pagrindiniu PVM neutralumo principu 
reikalaujama, kad būtų suteikta teisė į pirkimo PVM atskaitą, jeigu esminiai 
reikalavimai yra įvykdyti, net jei apmokestinamieji asmenys neįvykdė kai kurių 
formalių reikalavimų (Teisingumo Teismo 2008 m. gegužės 8 d. sprendimas 
sujungtose bylose Ecotrade, C-95/07 ir C-96/07, 63 p.; 2010 m. rugsėjo 30 d. 
sprendimas byloje Uszodaépítö, C-392/09, 39 p.). Kai mokesčių administratorius 
turi reikiamą informaciją nustatyti, kad apmokestinamasis asmuo, kaip 
aptariamų prekių ar paslaugų gavėjas, turėjo sumokėti PVM, draudžiama, 
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kiek tai susiję su šio asmens teise atskaityti šį mokestį, nustatyti papildomų 
sąlygų, galinčių naudojimąsi šia teise padaryti neįmanomą (minėtų sprendimų 
Ecotrade 64 punktas ir Uszodaépítö 40 punktas). Šiomis aplinkybėmis 
Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad apmokestinamasis asmuo turi teisę 
atskaityti PVM, sumokėtą nuo kito apmokestinamojo asmens, kuris nėra 
registruotas kaip PVM mokėtojas, suteiktų paslaugų, kai jų teikimo sąskaitose 
faktūrose yra nurodyti visi Šeštosios PVM direktyvos 22 straipsnio 3 dalies 
b punkte reikalaujami duomenys, ypač duomenys, reikalingi identifikuoti tas 
sąskaitas išrašiusį asmenį ir suteiktų paslaugų pobūdį (Teisingumo Teismo 
2010 m. gruodžio 22 d. sprendimas byloje Dankowski, C-438/09, 38 p.). Šiame 
kontekste būtina pabrėžti, jog nagrinėjamu atveju negaliojančio PVM mokėtojo 
kodo nurodymas ginčo PVM sąskaitoje faktūroje, atsižvelgiant į jos turinį, 
nesukelia sunkumų nustatyti pastarąsias aplinkybes.

Taigi apžvelgta Teisingumo Teismo praktika aiškiai parodo, jog vien 
aplinkybė, kad apmokestinamasis asmuo (pirkėjas) prekes ir (ar) paslaugas 
įsigijo iš PVM mokėtoju neįsiregistravusio ūkio subjekto, kai yra tenkinamos 
materialinės teisės į atskaitą atsiradimo sąlygos, nurodytos Šeštosios PVM 
direktyvos 17 straipsnio 2 dalyje (Direktyvos 2006/112 167, 168 str.), savaime 
nepaneigia jo teisės į sumokėto pirkimo PVM atskaitą. 

Atsižvelgiant į pareigą direktyvą įgyvendinančias nacionalinės teisės 
nuostatas aiškinti ir taikyti kuo labiau atsižvelgiant į direktyvos tekstą ir 
tikslą, kad būtų pasiektas direktyvoje numatytas rezultatas (Teisingumo 
Teismo 1990 m. lapkričio 13 d. sprendimas byloje Marleasing, C-106/89, 8 p.; 
2008 m. birželio 24 d. sprendimas byloje Commune de Mesquer, C-188/07, 84 
p.), konstatuotina, jog aptarto teisės į PVM atskaitą ribojimo nenustato ir ginčo 
teisiniams santykiams taikytinos PVM įstatymo nuostatos.

Šiomis aplinkybėmis pripažintina, jog šį mokestinį ginčą nagrinėję 
centrinis mokesčių administratorius, Mokestinių ginčų komisija bei pirmosios 
instancijos teismas, paneigdami pareiškėjo teisę į pirkimo PVM atskaitą vien 
tuo pagrindu, jog UAB „Statyba ir paveldas“ ginčo PVM sąskaitos faktūros 
išrašymo metu nebuvo registruota PVM mokėtoju, netinkamai aiškino ir taikė 
materialinės teisės normas, todėl jų sprendimai negali būti pripažinti pagrįstais 
ir teisėtais.

VI.

Teisingumo Teismas taip pat yra konstatavęs, jog leidžiama taikyti teisę į 
PVM atskaitą tik tų mokesčių atžvilgiu, kurie turi būti sumokėti, t. y. mokesčių, 
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susijusių su PVM apmokestinamu sandoriu, arba sumokėtų tiek, kiek jų turėjo 
būti sumokėta. Jis nusprendė, kad pagal Šeštosios PVM direktyvos 21 straipsnio 
1 dalies c punktą, teisė į atskaitą netaikoma PVM, kuris turi būti sumokėtas, 
tik todėl, kad jis jau yra nurodytas sąskaitoje faktūroje (pvz., Teisingumo 
Teismo 2000 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje Schmeink & Cofreth ir 
Strobel. C-454/98, 53 p.; 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas sujungtose bylose 
Karageorgou ir kt., C-78/02–C-80/02, 50 p.). 

Šiuo klausimu tampa aktualios PVM įstatymo nuostatos, įtvirtinančios, 
jog prievolė registruotis PVM mokėtoju ir skaičiuoti PVM bei mokėti jį į 
biudžetą tenka apmokestinamiesiems asmenims, kurie šalies teritorijoje 
tiekia prekes arba teikia paslaugas, išskyrus PVM įstatyme numatytas išimtis. 
Privalantis registruotis PVM mokėtoju asmuo privalo pateikti prašymą 
įregistruoti jį PVM mokėtoju (PVM įstatymo 71 str. 1 d.). Vadovaujantis 
PVM įstatymo 71 straipsnio 2 dalimi, neatsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalį, 
Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo neprivalo pateikti prašymo 
įregistruoti jį PVM mokėtoju bei už tiekiamas prekes (išskyrus į kitas valstybes 
nares tiekiamas naujas transporto priemones) ir (arba) teikiamas paslaugas 
PVM įstatymo nustatyta tvarka skaičiuoti PVM ir mokėti jį į biudžetą, jeigu 
bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas 
paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) neviršijo 100 000 litų. 
PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį minėta riba buvo 
viršyta. Tačiau prašymo įregistruoti PVM mokėtoju nepateikimas neatleidžia 
apmokestinamojo asmens nuo prievolės skaičiuoti PVM už jo tiekiamas prekes 
ir (arba) teikiamas paslaugas bei įsigyjamas iš kitos valstybės narės prekes ir 
mokėti jį į biudžetą, jeigu tai privaloma daryti pagal minėtas nuostatas (PVM 
įstatymo 71 str. 4 d.).

Tai lemia, jog nagrinėjamu atveju būtina sąlyga aptariamos pareiškėjo 
teisės į PVM atskaitą realizavimui yra aplinkybės, jog UAB „Statyba ir paveldas“, 
išrašydama ginčo PVM sąskaitą faktūrą, privalėjo apskaičiuoti mokėtiną PVM. 
Tačiau vietos ir centrinis mokesčių administratoriai, taip pat Mokestinių ginčų 
komisija bei pirmosios instancijos teismas šios aplinkybės nevertino. Nebuvo 
pasisakyta ir dėl mokesčių mokėtojo (pareiškėjo) argumentų, jog UAB „Statyba 
ir paveldas“ į biudžetą sumokėjo visą PVM sumą, kurią jis sumokėjo pagal 
ginčo PVM sąskaitą faktūrą. Pastaroji aplinkybė yra ypač reikšminga, nes, kaip 
ne kartą yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pardavėjui 
sumokėjus PVM už realiai įvykusį prekių ar paslaugų teikimą, pirkėjo teisė jį 
atskaityti tampa absoliuti ir negali būti paneigta remiantis ūkinės operacijos 
įforminimo trūkumais (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės 
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sesijos 2004 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-355/2004; 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. A556-1356/2009; Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2010 m. spalio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1145/2010).

Be to, nagrinėjamu atveju būtina papildomai nustatyti ir tai, ar ginčo 
sandoriai dalyvavo sukčiavime, įvertinti pareiškėjo sąžiningumą. 

Pagal Teisingumo Teismo praktiką apmokestinamieji asmenys negali 
apgaule arba piktnaudžiaudami remtis Europos Sąjungos teisės aktais, o 
šis draudimo piktnaudžiauti principas taikomas ir PVM sričiai. Kova su 
galimu mokesčių slėpimu, vengimu ir piktnaudžiavimu yra Šeštąja PVM 
direktyva pripažįstamas ir skatinamas tikslas. Šeštoji PVM direktyva draudžia 
pasinaudoti apmokestinamojo asmens teise atskaičiuoti pirkimo PVM, kai šią 
teisę suteikiantys sandoriai yra piktnaudžiaujantys. Atitinkamai 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 atliekamo prekių tiekimo ir ekonominės 
veiklos sąvokos (Teisingumo Teismo 2006 m. liepos 6 d. sprendimas sujungtose 
bylose Axel Kittle, Recolta Recycling, C-439/04 ir C-440/04, 55 p.). 

Ir priešingai, ūkio subjektai, ėmęsi bet kokios priemonės, kurios gali būti 
iš jų pagrįstai reikalaujama, kad būtų užtikrinta, jog jų sandoriai nėra įtraukti 
į sukčiavimą PVM ar kitokį sukčiavimą, privalo turėti galimybę pasitikėti šių 
sandorių teisėtumu be rizikos prarasti savo teisę atskaityti sumokėtą pirkimo 
PVM (Teisingumo Teismo 2006 m. gegužės 11 d. sprendimas byloje Federation 
of Technological Industries, C-384/04, 33 p.).

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nagrinėjamoje byloje yra pagrindas 
pareiškėjo skundą perduoti atsakovui nagrinėti iš naujo tam, kad pastarasis 
įvertintų nurodytas aplinkybes, taip pat būtinybę atlikti pakartotinį mokestinį 
patikrinimą (Mokesčių administravimo įstatymo 154 str. 4 d. 5 p.). 

Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas, o pareiškėjo 
skundas tenkintinas iš dalies.

Apeliacinės instancijos teismo posėdyje pareiškėjo atstovo išdėstytas 
prašymas dėl kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl 
prejudicinio sprendimo priėmimo netenkintinas. Visų pirma, perdavus 
pareiškėjo skundą nagrinėti atsakovui iš naujo, apeliacinės instancijos teismo 
sprendimu nėra galutinai užbaigiamas šio mokestinio ginčo nagrinėjimas. Be 
to, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnio 1 dalyje nustatyta, 
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kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso priimti 
prejudicinį sprendimą dėl Sutarčių aiškinimo ir Sąjungos institucijų, įstaigų 
ar organų aktų galiojimo ir išaiškinimo. Pareiškėjo atstovas prašė kreiptis į 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, prašant priimti prejudicinį sprendimą 
dėl Lietuvos teisės aktų atitikties Europos Sąjungos teisei. Tačiau tokių klausimų 
Teisingumo Teismas, priimdamas prejudicinį sprendimą, nesprendžia. 

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

n u t a r i a:

Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 17 d. 

sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:
„Pareiškėjo skundą patenkinti iš dalies.
Panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės 

2009 m. liepos 7 d. sprendimą Nr. S-187(7-126/2009).
Panaikinti atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų 

ministerijos 2009 m. balandžio 6 d. sprendimą Nr. 69-74 ir perduoti pareiškėjo 
skundą atsakovui nagrinėti iš naujo.

Kitą pareiškėjo skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.“
Nutartis neskundžiama.

2.2.3. Dėl pavedimo atlikti mokesčių mokėtojo mokestinį patikrinimą, 
kaip savarankiško administracinės bylos dalyko

Mokestiniu patikrinimu iš esmės yra siekiama patikrinti, ar konkretus mokesčių 
mokėtojas yra teisingai apskaičiavęs, deklaravęs ir sumokėjęs mokesčius už 
atitinkamą mokestinį laikotarpį. Nors pradedant mokestinio patikrinimo 
procedūrą, privaloma surašyti pavedimą atlikti mokestinį patikrinimą, tačiau 
pats pavedimas tikrinti niekaip nelemia mokesčių mokėtojo materialinių 
teisių ir pareigų mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo srityje. 
Sprendimas pavesti atlikti mokestinį patikrinimą yra tik būtina prielaida pradėti 
mokesčių administravimo procedūrą – mokestinį patikrinimą, o pavedimu tikrinti 
mokesčių mokėtojas iš esmės yra tik informuojamas apie jo atžvilgiu pradėtą 
specifinę mokesčių administravimo procedūrą. Pavedimas atlikti mokestinį 
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patikrinimą (pavedimas tikrinti) yra tarpinis (procedūrinis) dokumentas, t. y. tik 
vienas iš šios mokesčių administravimo procedūros, kurios pabaigoje paprastai 
priimamas konkrečias materialines teisines pasekmes sukeliantis sprendimas, 
metu priimamų dokumentų. Todėl pavedimo atlikti mokestinį patikrinimą 
teisėtumas negali būti vertinamas pagal atskirą reikalavimą, t. y. toks pavedimas 
negali būti savarankiškas administracinės bylos dalykas. Nesutikdamas su tokio 
pobūdžio procedūriniu sprendimu (veiksmu), mokesčių mokėtojas šio nesutikimo 
argumentus (bet ne savarankiškus reikalavimus) gali pareikšti įstatymų nustatyta 
tvarka ginčydamas galutinį mokesčių administratoriaus sprendimą šioje 
mokesčių administravimo procedūroje.

Administracinė byla Nr. A442-1238/2011
Procesinio sprendimo kategorija 9.9

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2011 m. kovo 17 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko, Ričardo Piličiausko 
(kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjai R. B.,
pareiškėjos atstovui advokatui Albertui Kručkauskui,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal atsakovo Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 
apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 
2009 m. gruodžio 4 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos 
R. B. skundą atsakovui Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl 
pavedimo tikrinti panaikinimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėja R. B. skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį 
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teismą ir prašė panaikinti Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 
2009 m. birželio 11 d. pavedimą tikrinti Nr. 35-127.

Pareiškėja nurodė, kad atsakovas atliko jos mokestinį tyrimą ir jį pabaigęs 
nusprendė pradėti mokestinį patikrinimą bei priėmė ginčijamą pavedimą 
tikrinti. Šis pavedimas tikrinti yra neteisėtas. Atsakovas, prieš pradėdamas 
mokestinį patikrinimą, turėjo pasiūlyti pareiškėjai pašalinti mokestinio 
tyrimo metu nustatytus trūkumus, tačiau to nepadarė. Pareiškėjas nurodė, 
kad ginčijamas pavedimas tikrinti taip pat neatitinka Viešojo administravimo 
įstatymo 8 straipsnyje nustatytų reikalavimų, nes jis yra neargumentuotas. 

Atsakovas su pareiškėjos skundu nesutiko.
Atsakovas nurodė, kad dėl pareiškėjos buvo atlikti du mokestiniai 

tyrimai. Atlikus pirmąjį tyrimą, jai buvo suteikta galimybė pateikti papildomus 
dokumentus, deklaracijas ir paaiškinimus. Pareiškėja šia teise pasinaudojo. 
Įvertinęs pateiktus dokumentus, atsakovas pradėjo antrą tyrimą dėl to paties 
laikotarpio. Kadangi dėl to paties laikotarpio pareiškėjai jau buvo suteikta 
galimybė pasitaisyti, todėl atsakovas antrą kartą neprašė jos dokumentų. Pirmą 
kartą pareiškėja galėjo pateikti visus reikalingus dokumentus. Juos vertinant vis 
dėlto buvo pastebėta pažeidimų. Konstatavus pažeidimus, tapo būtina surašyti 
pavedimą tikrinti. 

II.

Šiaulių apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 4 d. 
sprendimu pareiškėjos skundą patenkino ir panaikino Šiaulių apskrities 
valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. birželio 11 d. pavedimą tikrinti 
Nr. 35-127.

Teismas nurodė, kad Mokesčių administravimo įstatymo 136 straipsnio 1 
dalyje nurodyta, jog jeigu mokestinio tyrimo metu mokesčių administratoriaus 
pareigūnas nustato mokesčių mokėtojo pateiktos mokesčių deklaracijos 
ar kito dokumento trūkumų arba šie dokumentai prieštarauja kitai apie 
mokesčių mokėtoją turimai informacijai, mokesčių administratorius mokesčių 
mokėtojui įteikia rašytinį pranešimą, pasiūlydamas ištaisyti mokestinio 
tyrimo metu nustatytas klaidas ir pašalinti trūkumus ar prieštaravimus. 
Mokesčių administratoriui mokestinio tyrimo metu turint informacijos 
apie duomenų neatitikimą, mokesčių mokėtojui turėtų būti suteikiama 
galimybė prieštaravimus, trūkumus, klaidas pašalinti ir taip išspręsti kylantį 
ginčą. Tik nepavykus pašalinti klaidų, trūkumų bei prieštaravimų, mokesčių 
administratorius turėtų imtis kitų veiksmų: duoti mokesčių mokėtojui 
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atitinkamus patvarkymus, pradėti mokestinį patikrinimą ir kita (Mokesčių 
administravimo įstatymo 137 str. 1 d.; Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
Finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. VA-108 
patvirtintų Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių 10 p.; Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A556-125/2009). Teismas nurodė, kad iš byloje esančio 2009 m. birželio 10 d. 
pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą matyti, kad atsakovas, atlikęs 
mokestinį tyrimą ir nustatęs prieštaravimus bei trūkumus, iš karto inicijavo 
ir mokestinį patikrinimą. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog pareiškėjai 
buvo pasiūlyta atvykti ir pateikti naujus dokumentus. Teismas nurodė, kad 
atmestini atsakovo argumentai, jog pareiškėjai buvo leista pateikti dokumentus 
po anksčiau atlikto kito mokestinio tyrimo, ir jog atlikus dar vieną mokestinį 
tyrimą, nebuvo reikalinga tą vėl daryti. Prieš tai paminėtos teisės normos aiškiai 
įpareigoja atsakovą po kiekvieno atlikto mokestinio tyrimo pasiūlyti mokesčių 
mokėtojui pašalinti klaidas. Šiuo atveju buvo pradėta ir pabaigta nauja, atskira 
mokestinio tyrimo procedūra ir ji nebuvo pirmojo mokestinio tyrimo tęsinys. 
Teismas nurodė, kad šioje byloje ginčijamo pavedimo tikrinti turiniui taip pat 
turi būti taikomi Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimai. 
Šioje byloje ginčijamame pavedime tikrinti yra pateikta tik nuoroda į 
Mokesčių administravimo įstatymo 120 straipsnį bei nurodyta, kam pavedama 
atlikti patikrinimą bei kokia mokestinio patikrinimo tema. Toks pavedimas 
tikrinti neatitinka Viešojo administravimo įstatyme numatytų reikalavimų, 
nes yra nepagrįstas faktais, individualia argumentacija (Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2006 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A2-1624/2006; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A5-1055/2007). Teismas nurodė, kad šioje byloje ginčijamas pavedimas 
tikrinti turi būti panaikintas, nes jis savo turiniu prieštarauja aukštesnės 
galios teisės aktams bei jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, 
ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei 
sprendimo pagrįstumą.

III.

Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Šiaulių apygardos 
administracinio teismo 2009 m. gruodžio 4 d. sprendimą ir pareiškėjos skundą 
atmesti.

Atsakovas nurodo, kad 2009 m. balandžio 17 d. buvo duota užduotis 
Nr. MT-198 atlikti pareiškėjos mokestinį pajamų šaltinių tyrimą už laikotarpį 
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nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. Mokestinio tyrimo metu, 
išanalizavus atsakovo duomenų bazėse turimus duomenis apie pajamas, 
nekilnojamąjį ir registruojamą turtą, vykdytas eksporto procedūras, pateiktas 
patikslintas deklaracijas ir sumokėtus mokesčius, įvertinus mokesčių mokėtojo 
papildomai pateiktus paaiškinimus ir dokumentus, buvo nustatyta, kad 
pareiškėjos ir jos sutuoktinio išlaidos viršijo pajamas. Pareiškėja nepagrindė 
realių pinigų gavimo šaltinių dėl 201 520 Lt sumos ir neįrodė, kad šią sumą gavo 
ankstesniais laikotarpiais, todėl laikytina, jog pajamos yra gautos iš nenustatytų 
ir neapmokestintų šaltinių. Dėl šių nustatytų pažeidimų buvo priimtas 
sprendimas siūlymo pašalinti nustatytus trūkumus ir prieštaravimus pareiškėjai 
neteikti, o vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymu 
Nr. VA-108 patvirtintų Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių 11 punktu, 
inicijuoti mokestinį patikrinimą, nes buvo identifikuoti mokesčių vengimo 
požymiai. Atsakovas nurodo, kad apie atliktą mokestinį tyrimą pareiškėja buvo 
informuota tinkamai, jai įteikiant 2009 m. birželio 10 d. pranešimą Nr. (11.6-
34)-S-12012, kuriame aiškiai išdėstyta, kas mokestinio tyrimo metu buvo 
atlikta ir nustatyta bei kokiu pagrindu inicijuojamas mokestinis patikrinimas. 
Atsakovas nurodo, kad šioje byloje ginčijamas pavedimas tikrinti yra teisėtas, 
nes parengtas nepažeidžiant Mokesčių administravimo įstatymu ir Valstybinės 
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 
2005 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. VA-3 „Dėl pavedimo tikrinti FR0773 formos 
ir jos pildymo taisyklių“ nustatytų reikalavimų pavedimo tikrinti turiniui bei 
formai.

Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėja prašo apeliacinį skundą 
atmesti.

Pareiškėja nurodo, kad Mokesčių administravimo įstatymo 136 straipsnis 
numato pasiūlymo ištaisyti mokestinio tyrimo metu nustatytas klaidas ir 
pašalinti trūkumus ar prieštaravimus įteikimą mokesčių mokėtojui. Šiame 
straipsnyje nenumatyta išimčių, kai gali būti atliekamas mokestinis patikrinimas, 
nenustačius termino trūkumams ar prieštaravimams pašalinti. Valstybinės 
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 
2004 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. VA-108 patvirtintų Mokestinio tyrimo 
atlikimo taisyklių 11 punktas, numatantis išimtis Mokesčių administravimo 
įstatymo 136 straipsniui, t. y. atvejus, kai mokestinis patikrinimas gali būti 
pradėtas nenustačius termino trūkumams ir prieštaravimams pašalinti, 
prieštarauja Konstitucijai, Mokesčių administravimo įstatymui ir negali 
būti taikomas. Išimtys iš įstatymu nustatytos normos gali būti nustatomos 
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tik įstatymu. Juolab kad nagrinėjamu atveju jos yra susijusios su mokesčių 
mokėtojo teisių suvaržymu ir jam gresiančiomis baudomis pagal Mokesčių 
administravimo įstatymo 136, 137 ir 139 straipsnius. Pareiškėja nurodo, kad 
šioje byloje ginčijamo pavedimo tikrinti priėmimo metu ir mokestinio tyrimo 
metu galiojusios redakcijos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymu 
Nr. VA-108 patvirtintų Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių 11 punktas 
nenumatė tokio siūlymo pašalinti nustatytus trūkumus ir prieštaravimus 
mokesčio mokėtojui neteikimo pagrindo, kokiu remiasi atsakovas (mokesčių 
vengimo požymių nustatymas). Be to, ginčijamas pavedimas tikrinti neatitinka 
Viešojo administravimo įstatyme numatytų reikalavimų, nes yra nepagrįstas 
faktais, individualia argumentacija. Pareiškėja taip pat nurodo, kad Šiaulių 
apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 27 d. sprendimu, priimtu 
administracinėje byloje Nr. I-38-257/2009, patenkino jos skundą ir panaikino 
atsakovo 2008 m. gruodžio 22 d. pavedimą tikrinti Nr. 35-256 bei įpareigojo 
atsakovą pasiūlyti pareiškėjai savarankiškai pašalinti mokestinio tyrimo metu 
nustatytus neatitikimus ar trūkumus už tą patį tikrintą laikotarpį. Atsakovas 
įsigaliojusio teismo sprendimo neįvykdė ir pareiškėjai nepasiūlė savarankiškai 
pašalinti mokestinio tyrimo metu nustatytų neatitikimų ar trūkumų. 

 
Išplėstinė teisėjų kolegija

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

Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pavedimo atlikti mokestinį 
patikrinimą.

Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, 
kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka 
kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų 
saugomas interesas. Šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog 
teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris 
kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą 
ar prašymą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje 
numatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto 
administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip 
pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių 
viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie 
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mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Vadovaujantis 
šiomis teisės normomis, galima daryti išvadą, kad administraciniams teismams 
priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų 
priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų 
teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Kai skundžiamas 
aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali 
būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl 
teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas 
asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir 
pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo 
požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (pvz., žr. 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008; 2009 m. liepos 10 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. AS146-391/2009; 2010 m. balandžio 6 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010; 2010 m. spalio 22 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010).

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 
(2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. IX-2112 redakcija; toliau – ir Mokesčių 
administravimo įstatymas) 144 straipsnis nustato, kad mokesčių mokėtojas turi 
teisę apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą arba 
neveikimą. Šiame Mokesčių administravimo įstatymo straipsnyje įtvirtinta 
mokesčių mokėtojo teisė apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus (jo 
pareigūno) veiksmą arba neveikimą ta apimtimi, kiek tai susiję su mokesčių 
mokėtojo teise į teisminę gynybą, turi būti aiškinama sistemiškai atsižvelgiant 
į Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio ir 22 straipsnio 1 dalies 
nuostatas. Teisėjų kolegijos nuomone, aiškinant Mokesčių administravimo 
įstatymo 144 straipsnio, Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 
ir 22 straipsnio 1 dalies nuostatas sisteminiu teisės aiškinimo metodu, 
galima daryti išvadą, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti 
administracines bylas dėl mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) priimtų 
teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar 
įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo.

Skundžiamo atsakovo sprendimo priėmimo metu galiojusio Mokesčių 
administravimo įstatymo 2 straipsnio 21 dalis mokestinį patikrinimą apibrėžė 
kaip mokesčių administratoriaus atliekamą mokesčių mokėtojo patikrinimą 
siekiant kontroliuoti, kaip mokesčių mokėtojas vykdo mokesčių įstatymų 
reikalavimus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo, o įstatymų 
numatytais atvejais – ir kitose srityse. Kadangi viena iš pagrindinių mokesčių 
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administratoriaus funkcijų yra kontroliuoti, ar teisingai apskaičiuoti, deklaruoti 
ir sumokėti mokesčiai (Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 7 p., 26 
str. 1 d. 7 p.), atsižvelgiant į paminėtą mokestinio patikrinimo sąvoką, akivaizdu, 
jog šis patikrinimas yra viena iš mokesčių administratoriaus vykdomos 
(atliekamos) mokesčių mokėtojo (jo veiklos) kontrolės formų.

Skirtingai nuo kitų kontrolės formų, pavyzdžiui, mokestinio tyrimo, kurį 
mokesčių administratoriaus pareigūnai paprastai atlieka be atskiro pavedimo 
atlikdami savo tiesiogines darbo funkcijas (Mokesčių administravimo įstatymo 
135 str. 1 d.), mokestinio patikrinimo pradžia yra aiškiai apibrėžta Mokesčių 
administravimo įstatymo 120 straipsnio 1 dalyje ir yra siejama su konkretaus 
sprendimo jį atlikti priėmimu (pavedimo atlikti mokestinį patikrinimą 
surašymu). Taigi pavedimo atlikti mokestinį patikrinimą (pavedimo tikrinti) 
surašymas yra būtina sąlyga mokestiniam patikrinimui pradėti bei jį vykdyti. 
Sąlyga, jog visi mokestiniai patikrinimai pradedami tik kai mokesčių 
administratoriaus pareigūnas turi mokesčių administratoriaus viršininko 
ar jo įgalioto asmens pasirašytą pavedimą atlikti mokestinį patikrinimą, 
yra nurodyta Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir 
patvirtinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 5 d. 
įsakymu Nr. VA-87, (toliau – ir Mokestinių patikrinimų taisyklės) 18 punkte.

Mokestiniu patikrinimu iš esmės yra siekiama patikrinti, ar konkretus 
mokesčių mokėtojas yra teisingai apskaičiavęs, deklaravęs ir sumokėjęs 
mokesčius už atitinkamą mokestinį laikotarpį. Nors pradedant mokestinio 
patikrinimo procedūrą, privaloma surašyti pavedimą atlikti mokestinį 
patikrinimą, tačiau pats pavedimas tikrinti niekaip nelemia mokesčių 
mokėtojo materialinių teisių ir pareigų mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo 
ir sumokėjimo srityje. Sprendimas pavesti atlikti mokestinį patikrinimą yra 
tik būtina prielaida pradėti mokesčių administravimo procedūrą – mokestinį 
patikrinimą, o pavedimu tikrinti mokesčių mokėtojas iš esmės yra tik 
informuojamas apie jo atžvilgiu pradėtą specifinę mokesčių administravimo 
procedūrą. Tuo tarpu konkrečias teisines pasekmes mokesčių apskaičiavimo, 
deklaravimo ir sumokėjimo kontrolės srityje, atliekant mokestinį patikrinimą, 
mokesčių mokėtojui paprastai sukelia sprendimas dėl patikrinimo akto 
tvirtinimo, kai mokestinio patikrinimo metu mokesčių administratoriaus 
pareigūnai nustato mokesčių įstatymų pažeidimus (Mokesčių administravimo 
įstatymo 132 str. 1 ir 2 d.). Taigi akivaizdu, jog pavedimas atlikti mokestinį 
patikrinimą (pavedimas tikrinti) yra tarpinis (procedūrinis) dokumentas, t. y. 
tik vienas iš aptariamos mokesčių administravimo procedūros, kurios pabaigoje 
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paprastai priimamas konkrečias materialines teisines pasekmes sukeliantis 
sprendimas, metu priimamų dokumentų. Todėl pavedimo atlikti mokestinį 
patikrinimą teisėtumas negali būti vertinamas pagal atskirą reikalavimą, 
t. y. toks pavedimas negali būti savarankiškas administracinės bylos dalykas. 
Nesutikdama su tokio pobūdžio procedūriniu sprendimu (veiksmu), pareiškėja 
šio nesutikimo argumentus (bet ne savarankiškus reikalavimus) gali pareikšti 
įstatymų nustatyta tvarka ginčydama galutinį mokesčių administratoriaus 
sprendimą šioje mokesčių administravimo procedūroje. Būtent nagrinėdamos 
pastarąjį ginčą ikiteisminės institucijos ar (ir) teismas įvertins ir tokius tarpinius 
(procedūrinius) sprendimus (veiksmus), kaip pareiškėjos ginčijamas pavedimas 
atlikti mokestinį patikrinimą (pavedimas tikrinti), bei šiais procedūriniais 
(tarpiniais) sprendimais (veiksmais) padarytų pažeidimų įtaką galutinio 
aptariamos mokesčių administravimo procedūros sprendimo teisėtumui.

Pažymėtina, jog ginčo pavedime tikrinti esantis įrašas, kad „šis 
sprendimas ir su juo susiję mokesčių administratoriaus veiksmai gali būti 
apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo <...> 
nustatyta tvarka ir terminais“ (I t., b. l. 9), pats savaime nepatvirtina, jog šis 
sprendimas laikytinas pareiškėjai teisines pasekmes sukeliančiu individualiu 
teisės aktu, galinčiu būti atskiros administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. 
Tokia išvada negali būti daroma ir remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. sausio 13 d. 
įsakymu Nr. VA-3 „Dėl pavedimo tikrinti FR0773 formos ir jos pildymo 
taisyklių patvirtinimo“ (2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. VA-44 redakcija), 
kuriuo patvirtinta nagrinėjamo sprendimo forma FR0773. Pastarajame 
poįstatyminiame teisės akte centrinio mokesčių administratoriaus patvirtinta 
pavedimo tikrinti forma FR0773 ir jos užpildymo taisyklės yra skirti tik 
mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) atliekamiems veiksmams įforminti 
(Mokesčių administravimo įstatymo 34 str.) ir nereglamentuoja teisinių 
santykių, susijusių su mokesčių mokėtojo teisės į galbūt pažeistų teisių ir teisėtų 
interesų teisminę gynybą realizavimu. Tai reiškia, jog nagrinėjamu atveju 
pareiškėjos teisė administraciniame teisme ginčyti aptariamą pavedimą tikrinti 
negali būti kildinama iš pastarojo poįstatyminio teisės akto nuostatų.

Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatuoja, kad ginčijamas pavedimas tikrinti negali būti savarankišku 
administracinės bylos dalyku. 

Tokia išdava negali būti vertinama kaip mokesčių mokėtojo teisės 
į teisminę gynybą apribojimas. Ginti su mokestinio patikrinimo atlikimu 
susijusias bei tikrai ar tariamai pažeistas teises ar įstatymų saugomus 
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interesus mokesčių mokėtojas gali ir kitais būdais, o ne skundžiant aptariamą 
pavedimą tikrinti (pvz., Mokesčių administravimo įstatymo 145 straipsnyje 
numatytais atvejais inicijuojant mokestinį ginčą, arba kai patikrinimo aktas 
patvirtinamas patikrinimo pažyma (Mokesčių administravimo įstatymo 130 
str. 1 d. (2007 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1249 redakcija), ar mokestinis 
patikrinimas yra nutraukiamas (Mokestinių patikrinimų taisyklių 371 
p. (2004 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VA-204 redakcija), – skundžiant 
pastaruosius sprendimus). Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad minėta 
išvada iš esmės atitinka naujausią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
praktiką bylose dėl panašaus pobūdžio sprendimų (pvz., Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2011 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A575-145/2011 (dėl pavedimo atlikti operatyvų mokestinį patikrinimą); 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A502-1466/2010 (dėl Konkurencijos tarybos 
sprendimo pradėti tyrimą); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2010 m. gruodžio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1467/2010 (dėl 
teisingumo ministro įsakymo iškelti antstoliui drausmės bylą).

Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog minėtosios 
teisės aiškinimo ir taikymo taisyklės neužkerta kelio įstatymų nustatyta 
tvarka ir terminais teismui skųsti mokestinio patikrinimo metu mokesčių 
administratoriaus (jo pareigūnų) priimamų sprendimų (veiksmų), kurie nėra 
tiesiogiai susiję su minėto galutinio sprendimo šioje procedūroje priėmimu, 
bet sukelia savarankiškas materialias teisines pasekmes tikrinamam mokesčių 
mokėtojui (pvz., turto arešto aktas (Mokesčių administravimo įstatymo 95 str. 
1 d. 2 p., 101 str.), nurodymas kredito (mokėjimo) įstaigai nutraukti pinigų 
išdavimą iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (Mokesčių administravimo įstatymo 
95 str. 1 d. 3 p., 102 str.). 

Remiantis išdėstytais motyvais galima padaryti išvadą, kad pirmosios 
instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas. Teismas neturėjo 
teisinio pagrindo priimti ir nagrinėti pareikštą reikalavimą, todėl byla turi 
būti nutraukta kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai 
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str., 101 str. 1 p.).

Byloje taip pat nustatyta, kad pareiškėja, teikdama skundą pirmosios 
instancijos teismui, buvo sumokėjusi 100 litų žyminį mokestį (I t., b. l. 13). 
Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 
4 punktu, bylą nutraukus, kai ji nenagrinėtina teisme, žyminis mokestis 
pareiškėjai grąžintinas.
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Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 
dalies 5 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Šiaulių apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 4 d. 
sprendimą panaikinti ir administracinę bylą nutraukti.

Grąžinti pareiškėjai R. B. sumokėtą 100 Lt (vienas šimtas litų) žyminį 
mokestį.

Nutartis neskundžiama.

2.2.4. Dėl reikalavimų mokesčių administratoriaus priimamiems 
sprendimams
Dėl individualaus administracinio akto motyvų trūkumo reikšmės šio akto 
teisėtumui

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje 
(2008 m. spalio 6 d. įstatymo Nr. X‑1743 redakcija) įtvirtintų bendrųjų individualaus 
administracinio akto turinio reikalavimų („individualus administracinis aktas 
turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o 
taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos“) privalo paisyti ir mokesčių 
administratorius, priimdamas atitinkamus sprendimus. Lietuvos Respublikos 
mokesčių administravimo įstatymo 34 straipsniu, įtvirtinančiu, kad „mokesčių 
administratorius (jo pareigūnas), atlikdamas savo funkcijas ir įgyvendindamas jam 
suteiktas teises, atliekamus veiksmus įformina sprendimais ir kitais dokumentais, 
kurių formas ir užpildymo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius“, 
nėra daroma išimtis bei nesuteikiama teisė mokesčių administratoriui, kaip 
viešojo administravimo subjektui, nepaisyti kitų jo veiklą reguliuojančių įstatymų, 
šiuo atveju – Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo. Ši Lietuvos 
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostata negali būti aiškinama, 
kaip paneigianti mokesčių administratoriaus pareigą pagrįsti jo mokesčių 
mokėtojo atžvilgiu priimamus sprendimus. 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi iš 
esmės yra siekiama užtikrinti, kad asmeniui, dėl kurio yra priimtas atitinkamas 
individualus administracinis aktas, būtų žinomi šio akto priėmimo teisinis bei 
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faktinis pagrindai, motyvai. Todėl, kai nėra pagrindo atitinkamą individualų 
administracinį aktą pripažinti visiškai nemotyvuotu, kiekvienu konkrečiu 
atveju, spręsdamas dėl tokio akto atitikties pastarosios įstatymo nuostatos 
reikalavimams, teismas privalo ad hoc įvertinti, ar nustatyti turinio (teisinio 
ir faktinio pagrindimo, motyvacijos) trūkumai yra esminiai, sukliudę šio 
individualaus administracinio akto adresatams suprasti atitinkamų visuomeninių 
santykių esmę ir turinį, identifikuoti jų teisių, pareigų bei teisėtų interesų 
pasikeitimą, šio pasikeitimo pagrindus ir apimtį, tinkamai įgyvendinti šiuo aktu 
suteiktas teises ar (ir) įvykdyti nustatytas pareigas bei įstatymų nustatyta tvarka 
efektyviai realizuoti teisę į (galbūt) pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybą. Šis 
vertinimas turi būti atliekamas individualaus administracinio akto adresato 
požiūriu, t. y. būtent to, kuris turi teisę žinoti ir suprasti, dėl kokios priežasties ir kuo 
remiantis priimtas konkretus sprendimas, be kita ko, atsižvelgiant ir į pastarajam 
asmeniui žinomas aplinkybes, lėmusias minėtą sprendimą.

Administracinė byla Nr. A556-336/2011
Procesinio sprendimo kategorija 8.1.6

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

2011 m. birželio 27 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Audriaus Bakavecko (kolegijos 
pirmininkas), Romano Klišausko, Dainiaus Raižio ir Arūno Sutkevičiaus 
(pranešėjas), 

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą 
pagal atsakovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos apeliacinį 
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 3 d. 
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo P. M. skundą atsakovui 
Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo 
panaikinimo. 
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Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas P. M. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (b. l. 3–6), kurį patikslino 
(b. l. 14–18), kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities 
valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Inspekcija) 2009 m. rugsėjo 16 d. 
sprendimą Nr. 14-19-20310 išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto. 

Pareiškėjas paaiškino, jog Mokesčių administravimo įstatymo (toliau 
– ir MAĮ) straipsnio 12 dalyje nurodyta, kad mokesčių administratorius yra 
už mokesčių administravimą atsakinga valstybės įstaiga ar institucija, turinti 
įstatymų suteiktus įgaliojimus veikti mokesčių administravimo srityje. Ši veikla 
priskirtina viešojo administravimo sričiai, todėl mokesčių administratorius, 
vykdydamas jam priskirtas funkcijas, privalo vadovautis ne tik specialiuoju 
MAĮ, bet ir Viešojo administravimo įstatymu. Skundžiamo sprendimo turiniui 
taikytini Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimai. Minėto 
straipsnio 1 dalis nustato, kad individualus administracinis sprendimas turi 
būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis, o tai reiškia, kad 
sprendime turi būti nurodytos jo priėmimo priežastys, aiškiai nurodyti 
atitinkami faktai ir juridinis pagrindas, individuali argumentacija. MAĮ 2 
straipsnio 9 dalyje numatyta, jog mokesčio nepriemoka – mokesčių mokėtojo 
mokesčio įstatymo ar jo pagrindu priimto teisės akto nustatyta tvarka 
laiku nesumokėta mokesčio suma. Pagal šią normą mokesčio nepriemokos 
sąvokos esminis požymis yra laikas, per kurį turi būti sumokėtas įstatymo 
nustatytas mokestis. Mokesčio nesumokėjimas per tam tikrą laiką yra faktas, 
kurio pagrindu mokesčių administratorius turi teisę priimti sprendimą dėl 
mokestinės nepriemokos išieškojimo iš turto. Mokesčio sumokėjimo terminas 
ir mokesčio pavadinimas yra individualaus administracinio sprendimo faktai, 
kurie, remiantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, 
sudaro sprendimo turinį. Mokesčio administratoriaus sprendime išieškoti 
mokestinę nepriemoką iš turto turi būti nurodytas ne tik teisinis, bet ir faktinis 
jo pagrindas, sprendime turi būti nurodytos ir faktinės aplinkybės, pagal 
prieš tai nurodytą teisinį reglamentavimą būtinos išieškojimo nukreipimui 
į turtą. Tuo tarpu sprendime pateikiama tik nuoroda į MAĮ 33 straipsnio 
8 punktą, 34 straipsnį, 106 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir Civilinio proceso 
kodekso normas (yra nurodomas tik teisinis priėmimo pagrindas), tačiau 
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nenurodytas mokesčio sumokėjimo terminas, mokesčio pavadinimas ir 
jo kodas pagal 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 patvirtintą 
kodų sąrašą, todėl laikytina, kad sprendimas turi esminių turinio trūkumų ir 
prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 daliai, taip pat 
riboja mokesčio mokėtojo teisę žinoti, koks mokestis išieškomas. Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2009 m. birželio 12 d. 
nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-699/2009 taip pat pažymėjo, jog 
mokesčio administratoriaus sprendime išieškoti mokestinę nepriemoką iš 
turto turi būti nurodytas ne tik teisinis, bet ir faktinis jo pagrindas, sprendime 
turi būti nurodytos ir faktinės aplinkybės, pagal prieš tai nurodytą teisinį 
reglamentavimą būtinos išieškojimo nukreipimui į turtą. VMI prie FM 
viršininko 2003 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-70 „Dėl Valstybinės mokesčių 
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 
2003 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
buvo patvirtintos įvairaus pobūdžio sprendimų ir kitų administracinių aktų 
formos. Šiuo įsakymu patvirtinta ir sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką 
iš turto FR0497 forma (1.16. p.). Sprendimas surašytas pagal FR0497 formą, 
tačiau pirmiau minėtais įsakymais patvirtintų formų užpildymo tvarka 
nėra nustatyta ir draudimo įrašyti į šią formą papildomus duomenis nėra, 
t. y. neribojamos atsakovo teisės sprendime nurodyti būtinus tokio turinio 
sprendimui duomenis. Pažymėtina, jog tokiu reguliavimu nėra daroma išimtis 
ir nesuteikiama teisė centriniam mokesčių administratoriui nustatyti taisykles, 
prieštaraujančias įstatymui, o šiuo atveju Viešojo administravimo įstatymui 
(LVAT 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-
1055/2007). Taigi atsakovas pagal patvirtintą tipinę formą FR0497 priimtame 
sprendime turėjo nurodyti tokią informaciją, iš kurios būtų pakankamai 
suprantama, kokių faktinių aplinkybių pagrindu imamasi prievartinio 
pobūdžio priemonių, vykdant mokesčių administratoriui priskirtą funkciją, 
nes taip būtų paisoma apmokestinimo aiškumo principo, įtvirtinto MAĮ 6 ir 9 
straipsniuose bei reiškiančio, jog mokestinės prievolės turinys, jos atsiradimo, 
vykdymo ir pasibaigimo tvarka bei pagrindai Lietuvos Respublikos mokesčių 
teisės aktuose turi būti aiškiai apibrėžti. Įvertinus Civilinio proceso kodekso 
(toliau – ir CPK) VI dalies „Vykdymo procesas“ nuostatas, darytina išvada, 
kad atsakovas nepagrįstai vykdymui pateikė neįsiteisėjusį sprendimą. Pagal 
Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, administracinis aktas 
(skundžiamas sprendimas, priimtas pagal formą FR0497 dėl išieškojimo 
mokestinės nepriemokos iš turto, akivaizdžiai patenka į šią kategoriją) turi 
būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės normomis. Viešojo 
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administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų laikytasi nenuosekliai. Taip 
buvo paneigtos ne tik išvardintos taisyklės, apibrėžtos įstatymų leidėjo, bet ir 
teisėtumo principas, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo 
subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai 
būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus. 
Kartu, sprendžiant pagal sprendimo turinį, sukliudyta pareiškėjui suvokti 
taikomo priverstinio išieškojimo faktinę priežastį. Sprendimo priėmimo 
faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik 
viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, 
kurio atžvilgiu sprendimas priimamas. Priešingu atveju būtų apsunkintas 
tokio asmens pasirinkimas skųsti sprendimą bei suvaržyta teisė paduoti 
dėl sprendimo motyvuotą skundą (LVAT 2006 m. gruodžio 8 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A2-1624/2006). 

Atsakovas Inspekcija atsiliepimu į skundą (b. l. 34, 35; 65, 66) prašė 
skundą atmesti kaip nepagrįstą.

Atsakovas nurodė, kad Inspekcijos viršininkas 2007 m. lapkričio 23 d. 
sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo patvirtino pagal 2007 m. spalio 19 d. 
patikrinimo aktą Nr. 83-245 P. M. apskaičiuotą 115 275 Lt dydžio mokestinę 
nepriemoką: 75 620 Lt akcizo mokestį, 16 969 Lt šio mokesčio delspinigių 
bei paskyrė 22 686 Lt dydžio akcizo mokesčio baudą. Patikrinimo aktas 
2007 m. spalio 19 d. pareiškėjui buvo įteiktas pasirašytinai. Pareiškėjas 
2007 m. gruodžio 12 d. pateikė skundą dėl patikrinimo akto tvirtinimo. 
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
(toliau – ir VMI prie FM) 2008 m. sausio 18 d. sprendime Nr. 68-14 patvirtino 
2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. 83-245 dėl patikrinimo akto tvirtinimo. 
Pareiškėjas šį sprendimą 2008 m. vasario 1 d. apskundė Mokestinių ginčų 
komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Mokestinių ginčų 
komisija), kuri 2008 m. balandžio 3 d. sprendime patvirtino VMI prie FM 
2008 m. sausio 18 d. sprendimą Nr. 68-14. Pareiškėjas Komisijos sprendimo 
Vilniaus apygardos administraciniam teismui neskundė. Pagal MAĮ 89 straipsnį, 
kai įsiteisėja sprendimas dėl mokesčių mokėtojo skundo mokestiniuose 
ginčuose, tai yra apskundus mokesčių administratoriaus sprendimą, pagal kurį 
mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas nurodomas sumokėti mokestis 
ir (arba) su juo susijusios sumos, mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija 
savo sprendimu nepatenkina mokesčių mokėtojo skundo ir tokio sprendimo 
mokesčių mokėtojas nustatytu terminu neapskundžia, mokesčių mokėtojui, 
laiku nevykdančiam savo mokestinės prievolės, mokesčių administratorius 
įteikia raginimą geruoju sumokėti mokestį ir su juo susijusias sumas 
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vienu iš šių atvejų. Mokesčių administratorius leidžia mokesčių mokėtojui 
sumokėti raginime nurodytas sumas per 20 dienų nuo raginimo mokesčių 
mokėtojui įteikimo dienos. Vadovaudamasi šiomis nuostatomis, Inspekcija 
2009 m. rugpjūčio 21 d. išsiuntė pareiškėjui raginimą Nr. 14-08-18658 sumokėti 
134 656,41 Lt mokestinę nepriemoką. Pareiškėjas įstatymų nustatytu terminu 
mokestinės nepriemokos nesumokėjo. Inspekcija 2009 m. rugsėjo 16 d. 
priėmė sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto. Šis sprendimas 
2009 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. (22.13)-48-3148 buvo išsiųstas pareiškėjui, 
taip pat jis buvo informuotas, kad nesumokėjus sprendime nurodytų sumų 
nedelsiant. sprendimas bus perduotas vykdyti antstoliui. Tai, kas išdėstyta 
pirmiau, patvirtina, kad pareiškėjas žinojo visas faktines aplinkybes, susijusias 
su mokestinės nepriemokos apskaičiavimu, žinojo apie pareigą sumokėti 
mokestinę nepriemoką, ir kad nesumokėjus jos per nustatytą terminą, mokesčių 
administratorius imsis priverstinių mokestinės nepriemokos išieškojimo 
veiksmų. Todėl teiginys, kad iš Inspekcijos 2009 m. rugsėjo 16 d. sprendimo 
pareiškėjui nebuvo pakankamai suprantama, kokių faktinių aplinkybių 
pagrindu Inspekcija ėmėsi priverstinio mokestinės nepriemokos išieškojimo 
veiksmų, yra nepagrįstas. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 
dalies nuostatoje nėra pasakyta, jog pačiame administraciniame akte turi 
būti išdėstytos faktinės aplinkybės, administracinis aktas turi būti pagrįstas 
objektyviais duomenimis. Inspekcijos 2009 m. rugsėjo 16 d. sprendimas yra 
pagrįstas objektyviomis pirmiau išdėstytomis aplinkybėmis, kurios pareiškėjui 
buvo žinomos. Inspekcija yra institucija, administruojanti mokesčius. 
Mokesčių administratoriaus funkcijas, teises ir pareigas reglamentuoja 
MAĮ. MAĮ 26 straipsnio 1 dalies 9 punkte, 33 straipsnio 8 punkte nustatyta 
mokesčių administratoriaus teisė priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką. 
Mokesčių administratorius, naudodamasis šia teise, pagal MAĮ 106 straipsnio 
1 dalies 4 punktą gali priimti sprendimą dėl priverstinio mokestinės 
nepriemokos išieškojimo iš mokesčių mokėtojo, laiduotojo ar garanto turto. 
Inspekcija, vykdydama jai MAĮ nustatytas funkcijas, ėmėsi priverstinio 
mokestinės nepriemokos išieškojimo. Pažymėjo, kad sprendimo išieškoti 
mokestinę nepriemoką iš turto turinį ir formą reglamentuoja VMI prie FM 
viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11. 2009 m. rugsėjo 16 d. 
sprendimas atitinka minėtu įsakymu nustatytą sprendimo išieškoti mokestinę 
nepriemoką iš turto formą ir turinį. Mokesčių administratorius, pateikdamas 
sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto, vadovaujasi MAĮ, o ne 
CPK normomis, jeigu MAĮ nenustatyta kitaip. Mokesčių administratorius 
pateikia sprendimą vykdymui, vadovaudamasis MAĮ nuostatomis, o antstolis, 
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vykdydamas išieškojimą, vadovaujasi CPK nuostatomis. MAĮ nenustato 
mokesčių administratoriui termino, per kurį sprendimas išieškoti mokestinę 
nepriemoką iš turto turi būti pateiktas antstoliui vykdyti. Sprendimas išieškoti 
mokestinę nepriemoką iš turto yra išvestinis sprendimas, kuris buvo priimtas 
jau įsiteisėjusio sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo pagrindu. Pagal 
MAĮ 110 straipsnio 1 dalį, skundo, kilus mokestiniam ginčui, padavimas stabdo 
ginčijamų mokesčių, baudų ir delspinigių priverstinį išieškojimą. Skundas dėl 
sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto nėra mokestinis ginčas 
(MAĮ 2 str. 20 p.), todėl jo padavimas nestabdo mokestinės nepriemokos 
priverstinio išieškojimo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Inspekcija pagrįstai 
pateikė sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto antstoliui vykdyti.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 3 d. 
sprendimu (b. l. 76−81) pareiškėjo skundą patenkino iš dalies – Inspekcijos 
2009 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr. 14-19-20310 išieškoti mokestinę 
nepriemoką iš turto panaikino, Inspekciją įpareigojant spręsti klausimą dėl 
naujo sprendimo priėmimo. 

Teismas konstatavo, kad sprendžiant, ar pareiškėjo skundas yra pagrįstas, 
šioje byloje būtina pabrėžti, jog pagal LVAT praktiką, suformuluotą, be kita 
ko, 2006 m. gruodžio 8 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A2-
1624/2006, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje 
Nr. A5-1055/2007, 2009 m. birželio 12 d. nutartyje, priimtoje administracinėje 
byloje Nr. A556-699/2009, mokesčių administravimas yra sudėtinė viešojo 
administravimo dalis. MAĮ 34 straipsnyje nustatyta, kad mokesčių 
administratorius (jo pareigūnas), atlikdamas savo funkcijas ir įgyvendindamas 
jam šio įstatymo suteiktas teises, atliekamus veiksmus įformina sprendimais 
ir kitais dokumentais, kurių formas ir užpildymo tvarką nustato centrinis 
mokesčių administratorius. Toks mokesčių administratoriaus sprendimas iš 
esmės yra administracinis sprendimas Viešojo administravimo įstatymo 2 
straipsnio 18 dalies prasme (viešojo administravimo institucijos valia, išreikšta 
administraciniame akte). Be to, tai yra vienkartis teisės taikymo aktas, priimtas 
konkretaus asmens atžvilgiu, todėl tai yra individualus administracinis aktas 
(Viešojo administravimo įstatymo 2 str. (2009 m. birželio 11 d. redakcija) 
9 d.). Todėl sprendimo turiniui taikytini Viešojo administravimo įstatymo 
8 straipsnio reikalavimai. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 
dalis nustato, kad individualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas 
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nustatytais faktais ir teisės aktų normomis; tai reiškia, kad sprendime turi 
būti nurodytos jo priėmimo priežastys, aiškiai nurodyti atitinkami faktai 
ir juridinis pagrindas, individuali argumentacija. Atsakovo argumentai, 
jog sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto turinį ir formą 
reglamentuoja VMI prie FM viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 
bei jog 2009 m. rugsėjo 16 d. sprendimas atitinka minėtu įsakymu nustatytą 
sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto formą ir turinį, nėra 
pagrįsti. Šioje administracinėje byloje nėra ginčo, ar buvo paisyta teisės akte 
nustatytos formos, priimant sprendimą, tačiau, įvertinus jo turinį, akivaizdžiai 
trūksta informacijos, kurios pagrindu būtų galima spręsti, koks mokestinio 
įsipareigojimo neįvykdymas suponavo sprendimą išieškoti mokestinę 
nepriemoką ir už kokį laikotarpį. Teismas konstatavo, kad buvo pažeista 
Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis. Teismas pažymėjo, kad 
atsakovas turi teisę sprendime, priimtame pagal patvirtintą formą, kuri yra 
tipinė, nurodyti tokią informaciją, iš kurios būtų pakankamai suprantama, 
kokių faktinių aplinkybių pagrindu imamasi prievartinio pobūdžio 
priemonių, vykdant mokesčių administratoriui priskirtą funkciją. Mokesčių 
administratorius turi ne tik teisę sprendimo priėmimui dėl priverstinio 
išieškojimo, bet ir pareigą priimti mokesčių mokėtojui jam realiai suvokiamą 
sprendimą. Taip yra paisoma apmokestinimo aiškumo principo, įtvirtinto MAĮ 
6 straipsnyje. Tačiau sprendime to nebuvo padaryta, todėl konstatuotinas MAĮ 
6 straipsnyje įtvirtinto apmokestinimo aiškumo principo pažeidimas. Teismas 
padarė išvadą, kad Inspekcijos 2009 m. rugsėjo 16 d. sprendimas Nr. 14-19-
20310 išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto yra naikintinas, o atsakovas 
įpareigotinas spręsti klausimą dėl naujo sprendimo priėmimo. Teismas pabrėžė, 
kad iš sprendimo turinio taip pat nėra aišku, kada sprendimas turėtų būti 
įvykdytas. Nors apie tai pareiškėjas informuotas atsakovo 2009 m. rugsėjo 25 d. 
rašte Nr. (22.13)-48-3148, reikalaujant sprendime nurodytą sumą sumokėti 
„nedelsiant“, tačiau apie tai turi būti nurodoma sprendime. Kartu teismas 
sutiko su atsakovo pozicija, kad sprendimą buvo galima priimti, vadovaujantis 
MAĮ 106 straipsnio 1 dalies 4 punktu, pagal kurį mokestinė nepriemoka gali 
būti išieškoma priimant sprendimą dėl priverstinio mokestinės nepriemokos 
išieškojimo iš mokesčių mokėtojo, laiduotojo arba garanto turto; šį sprendimą 
vykdo antstoliai CPK nustatyta tvarka.

III.

Atsakovas Inspekcija apeliaciniu skundu (b. l. 85, 86) prašo panaikinti 
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Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 3 d. sprendimą ir 
priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti. 

Atsakovas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad pareiškėjas žinojo visas 
faktines aplinkybes, susijusias su mokestinės nepriemokos apskaičiavimu, 
žinojo apie pareigą sumokėti mokestinę nepriemoką, ir tai, kad nesumokėjus 
jos nustatytu terminu, mokesčių administratorius imsis priverstinių 
mokestinės nepriemokos išieškojimo veiksmų. LVAT formuojamoje praktikoje 
(2005 m. lapkričio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-1734/2005, 
2009 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-426/2009, 
2010 m. sausio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-87-624/2010) 
ne kartą yra pasisakęs, kad administracinis aktas, kaip numato Viešojo 
administravimo įstatymo 2 straipsnio 8 dalis, yra viešojo administravimo 
subjekto išleistas nustatytos formos teisės aktas. Vidaus administravimo 
tikslas, kaip numato Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 1 dalis, 
yra užtikrinti, kad viešojo administravimo subjektas galėtų tinkamai atlikti 
viešojo administravimo funkcijas, o viešojo administravimo subjektų vidaus 
administravimą, kaip numato Viešojo administravimo įstatymo 12 straipsnis, 
reglamentuoja įstatymai arba jų pagrindu priimti teisės aktai (nuostatai, statutai, 
veiklos (darbo) reglamentai, pareigybių aprašymai (pareiginės instrukcijos), 
vidaus tvarkos taisyklės). Atsižvelgiant į šias minėto įstatymo nuostatas, 
galima teigti, kad mokesčių administratoriaus sprendimai, kurie atitinka 
Mokesčių administravimo įstatymo ir centrinio mokesčių administratoriaus 
poįstatyminiais aktais nustatytus turinio, formos ir užpildymo tvarkos 
reikalavimus, taip pat atitinka ir Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 
8 dalies reikalavimus. Sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto turinį 
ir formą reglamentuoja VMI prie FM viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas 
Nr. V-11 (2004 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. VA-81 redakcija). Inspekcijos 
2009 m. rugsėjo 16 d. sprendimas atitinka minėtu įsakymu nustatytą sprendimo 
išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto formą ir turinį, todėl, vadovaujantis 
pirmiau nurodytomis LVAT praktikoje suformuluotomis teisės aiškinimo 
taisyklėmis, jis atitinka ir Viešojo administravimo įstatymo nustatytus 
reikalavimus. Minėtoje teismų praktikoje LVAT taip pat pasisakė, kad Viešojo 
administravimo įstatyme nėra nustatyta, keliuose rašytiniuose dokumentuose 
turi būti išdėstytas individualaus administracinio akto pagrindimas (jo turinys) 
ir pats sprendimas, t. y. nereikalaujama, kad individualus administracinis aktas 
būtų surašytas vientisame dokumente. 
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Išplėstinė teisėjų kolegija

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

Atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas.
Byloje ginčas kilo dėl atsakovo 2009 m. rugsėjo 16 d. sprendimo išieškoti 

mokestinę nepriemoką iš turto Nr. 14-19-20310 (b. l. 8; toliau – ir Sprendimas), 
kuriuo nuspręsta išieškoti į biudžetą iš pareiškėjo turto 135 639,81 Lt sumą. 
Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismui pateiktų skundų (b. l. 3–6, 14–
18), savo nesutikimą su pastaruoju atsakovo Sprendimu pareiškėjas iš esmės 
grindžia šio akto neatitikimu Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 
1 dalyje (2008 m. spalio 6 d. įstatymo Nr. X-1743 redakcija) įtvirtintiems 
individualaus administracinio akto turinio reikalavimams.

Sprendžiant šių pareiškėjo argumentų pagrįstumo klausimą pirmiausia 
pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje 
mokesčių administratorius yra pripažįstamas viešojo administravimo 
subjektu, kuris savo veikloje privalo, be kita ko, vadovautis ir bendraisiais 
viešosios teisės principais (pvz., žr. 2003 m. gruodžio 15 d. plenarinės sesijos 
nutartį administracinėje byloje Nr. A11-648/2003, Administracinių teismų 
praktika Nr. 4, 2003; 2010 m. kovo 4 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A575-252/2010; 2010 m. kovo 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-
504/2010). Tai reiškia, jog mokesčių administratorius privalo laikytis ir Viešojo 
administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų viešojo administravimo 
principų (2005 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-131/2005; 
2008 m. sausio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-158/2008; 
2011 m. gegužės 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-851/2011), inter 
alia įstatymo viršenybės (pvz., 2007 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A180-127/2007) bei objektyvumo (pvz., 2010 m. birželio 28 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A438-502/2010; 2009 m. liepos 9 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A502-830/2009) principų.

Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte 
(2009 m. birželio 11 d. įstatymo Nr. XI-283 redakcija) įtvirtintas įstatymo 
viršenybės principas reikalauja, kad „administraciniai aktai, susiję su asmenų 
teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais“. 
Vadovaujantis objektyvumo principu, „administracinio sprendimo priėmimas 
ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir 



274

I. Administracinių teismų praktika

objektyvūs“ (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 2 p. (2006 m. birželio 27 d. 
įstatymo Nr. X-736 redakcija). Atitinkamai Viešojo administravimo įstatymo 8 
straipsnio 1 dalyje (2008 m. spalio 6 d. įstatymo Nr. X-1743 redakcija) buvo 
(yra) detalizuota, kad „individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas 
objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos 
poveikio priemonės turi būti motyvuotos“.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra 
konstatavęs, kad pastarosios Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 
nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai 
ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo 
subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti 
adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, 
pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla 
nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys 
atitiktų teisės normų reikalavimus (pvz., žr. 2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A756-450/2010, Administracinė jurisprudencija 
Nr. 20, 2010; 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimą administracinėje byloje 
Nr. A556-15/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010). 

Taigi Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje yra įtvirtintos 
bendro pobūdžio taisyklės, kurios keliamos, visų pirma, individualaus 
administracinio akto turiniui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2010 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1116/2010. 
Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010).

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, taip pat į aplinkybę, jog Viešojo 
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte (2009 m. birželio 11 d. įstatymo 
Nr. XI-283 redakcija) įtvirtintas įstatymo viršenybės principas reikalauja, kad 
viešojo administravimo subjekto „veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus 
teisinius pagrindus“, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad minėtų 
bendrųjų individualaus administracinio akto turinio reikalavimų privalo 
paisyti ir mokesčių administratorius, priimdamas atitinkamus sprendimus.

Pastarosios išvados nepaneigia (ir negali paneigti) atsakovo nurodomas 
Mokesčių administravimo įstatymo 34 straipsnis, įtvirtinantis, kad „mokesčių 
administratorius (jo pareigūnas), atlikdamas savo funkcijas ir įgyvendindamas 
jam suteiktas teises, atliekamus veiksmus įformina sprendimais ir kitais 
dokumentais, kurių formas ir užpildymo tvarką nustato centrinis mokesčių 
administratorius“.

Kaip matyti iš pastarosios įstatymo nuostatos turinio, ja, pirma, 
nustatoma mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) pareiga atliekamus 
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veiksmus įforminti pagal centrinio mokesčių administratoriaus patvirtintą 
formą ir nustatytą tvarką, ir, antra, įtvirtinamas pavedimas centriniam 
mokesčių administratoriui patvirtinti minėtas formas ir jų pildymo tvarkas.

Tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, šia įstatymo nuostata nėra 
daroma išimtis bei nesuteikiama teisė mokesčių administratoriui, kaip viešojo 
administravimo subjektui, nepaisyti kitų jo veiklą reguliuojančių įstatymų, 
šiuo atveju – Viešojo administravimo įstatymo. Iš tiesų aptariama Mokesčių 
administravimo įstatymo nuostata negali būti aiškinama kaip paneigianti 
mokesčių administratoriaus pareigą pagrįsti jo mokesčių mokėtojo atžvilgiu 
priimamus sprendimus. Pastarųjų sprendimų priėmimo teisinis bei faktinis 
pagrindai turi būti žinomi ne tik mokesčių administratoriui, bet ir asmeniui, 
kurio atžvilgiu šis sprendimas priimamas. Individualus administracinis 
aktas paprastai turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių 
santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų 
visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas.

Pastebėtina ir tai, kad Mokesčių administravimo įstatymo 32 straipsnis, 
nustatydamas mokesčio administratoriaus pareigas, įsakmiai reikalauja, kad 
pastarasis (jo pareigūnas), atlikdamas jam pavestas funkcijas, nepažeistų 
mokesčių mokėtojo teisių, tiksliai laikytųsi mokesčių teisės aktų, naudotųsi 
savo teisėmis tik tiek, kiek tai susiję su jam pavestomis funkcijomis, atlikdamas 
savo funkcijas, stengtųsi kuo mažiau trikdyti mokesčių mokėtojo veiklą, 
vykdytų kitas šiame ir kituose įstatymuose bei jų lydimuosiuose teisės 
aktuose nustatytas pareigas ir vykdytų kitas šiame straipsnyje nustatytas 
pareigas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas šias 
Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas, yra konstatavęs, kad mokesčių 
administratoriaus veikla privalo griežtai atitikti įstatymų reikalavimus, 
būti pagrįsta teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, tiesiogiai susieta su 
įstatymų pavestų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimu. Tik tokia mokesčio 
administratoriaus veikla laikytina teisėta (2007 m. vasario 9 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. A4-127/2007; taip pat žr. 2005 m. birželio 8 d. 
sprendimą administracinėje byloje Nr. A4-685/2005). Atitinkamai Mokesčių 
administravimo įstatymo 36 straipsniu mokesčių mokėtojui garantuojama 
teisė: iš mokesčių administratoriaus gauti informaciją, reikalingą jo 
mokestinėms prievolėms įvykdyti (1 p.); nevykdyti neteisėtų mokesčių 
administratoriaus nurodymų (8 p.); reikalauti, kad mokesčių administratorius, 
atlikdamas administravimo veiksmus mokesčių mokėtojo atžvilgiu, tiksliai 
laikytųsi mokesčių teisės aktuose numatytų procedūrų ir neviršytų jam 
suteiktų įgaliojimų (9 p.); įstatymų nustatyta tvarka apskųsti bet kokį mokesčių 
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administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą ar jo neatlikimą (12 p.); naudotis 
kitomis įstatymų bei jų lydimųjų teisės aktų suteiktomis teisėmis (13 p.). Be 
to, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, akivaizdu, kad tinkamas priimamų 
sprendimų pagrindimas yra tiesiogiai susijęs su mokesčių administratoriui 
tenkančios pareigos bendradarbiauti su mokesčių mokėtoju vykdymu, taip 
padedant pastarajam naudotis jo teisėmis ir vykdyti pareigas (Mokesčių 
administravimo įstatymo 27 str. 1 d. 5 p.).

Todėl priešingas vertinimas, t. y., kad net minėtų turinio reikalavimų 
neatitinkantis mokesčių administratoriaus priimtas individualus administracinis 
aktas laikytinas teisėtu, jei atitinka centrinio mokesčių administratoriaus 
patvirtintą (tipinę) formą ir jos pildymo tvarkos formaliuosius reikalavimus, ne 
tik sudarytų prielaidas mokesčių administratoriui piktnaudžiauti savo teisėmis, 
bet ir nepagrįstai apribotų mokesčių mokėtojų (trečiųjų asmenų) galimybes 
tinkamai realizuoti minėtas teises, taip pat būtų nepaisoma vieno iš pagrindinių 
mokestinių santykių teisinio reglamentavimo ir taikymo – apmokestinimo 
aiškumo – principo (Mokesčių administravimo įstatymo 6, 9 str.).

Šiomis aplinkybėmis darytina išvada, kad nėra jokio objektyvaus 
pagrindo konstatuoti prieštaravimą tarp Viešojo administravimo įstatymo 
8 straipsnio 1 dalies ir aptartos nuostatos, o nustatytą teisinį reguliavimą 
vertinti, kaip sudarantį pagrindą Mokesčių administravimo įstatymo 34 
straipsnį pripažinti lex specialis Viešojo administravimo įstatymo atžvilgiu, 
vienareikšmiškai eliminuojančiu mokesčių administratoriaus pareigą laikytis 
pastarajame teisės akte įtvirtintų bendrųjų individualaus administracinio akto 
turinio reikalavimų, susijusių su viešojo administravimo subjektui tenkančia 
pareiga priimti pagrįstą ir motyvuotą (mokesčių mokėtojui (adresatui) 
suprantamą) sprendimą.

Paminėtina, kad iš esmės analogiškos pozicijos Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija laikėsi priimdama 
2009 m. balandžio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I822-21/2009, 
kurioje buvo nagrinėjamas Panevėžio apygardos administracinio teismo 
prašymas įvertinti formos FR0497, kurią įformintas ir šioje administracinėje 
byloje ginčijamas atsakovo Sprendimas (b. l. 8), patvirtintos Valstybinės 
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ 
(2004 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. VA-81 redakcija), atitiktį Viešojo 
administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams. Šioje norminėje byloje 
buvo konstatuota, kad „<...> sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką iš 
turto FR0497 forma nelaikytina individualiu administraciniu aktu ir dėl 
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šios priežasties jai netaikytini Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 
reikalavimai. Tik konkrečiu atveju priimtas sprendimas išieškoti nepriemoką iš 
turto pagal FR0497 formą laikytinas individualiu administraciniu aktu, kuriam 
taikytini Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimai“.

V.

Byloje nėra ginčo, kad atsakovo Sprendimas atitinka minėtą sprendimo 
išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto FR0497 formą, t. y., kad yra tenkinami 
Mokesčių administravimo įstatymo 34 straipsnio reikalavimai. Tačiau, 
skirtingai nei nurodo atsakovas apeliaciniame skunde (b. l. 85, 86), vien ši 
faktinė aplinkybė neleidžia pripažinti (preziumuoti), kad ginčo individualus 
administracinis aktas tenkina aptariamus Viešojo administravimo įstatymo 
reikalavimus. Todėl, atsižvelgiant į šiame baigiamajame teismo akte pateiktas 
teisės aiškinimo ir taikymo taisykles bei į pareiškėjo skunde keliamais 
reikalavimais apibrėžtas šios administracinės bylos ribas, nagrinėjamu atveju 
būtina išsamiai įvertinti atsakovo Sprendimo atitiktį Viešojo administravimo 
įstatymo 8 straipsnio 1 dalies (2008 m. spalio 6 d. įstatymo Nr. X-1743 
redakcija) reikalavimams.

Kaip matyti iš atsakovo Sprendimo turinio (b. l. 8), teisiniu jo priėmimo 
pagrindu nurodomos Mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnio 8 
punktas, 34 straipsnis ir 106 straipsnio 1 dalies 4 punktas, taip pat – neišskiriant 
konkrečių nuostatų – Civilinio proceso kodeksas. Paminėtas Mokesčių 
administravimo įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 4 punktas nustato, kad 
mokestinė nepriemoka priverstinai gali būti išieškoma „priimant sprendimą 
dėl priverstinio mokestinės nepriemokos išieškojimo iš mokesčių mokėtojo, 
laiduotojo arba garanto turto. Šį sprendimą vykdo antstoliai Civilinio proceso 
kodekso nustatyta tvarka“.

Šiame kontekste išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad pastaroji Mokesčių 
administravimo įstatymo nuostata numato tik mokestinės nepriemokos 
išieškojimo būdą. Be to, mokesčių administratoriaus teisė konkrečiu atveju 
ne ginčo tvarka priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką iš mokesčių 
mokėtojo turto savaime negali būti kildinama vien tik iš to paties įstatymo 
33 straipsnio 8 punkto, kuris nustato tik bendrąją mokesčių administratoriaus 
teisę. Mokesčių administratoriaus teisės priverstinai išieškoti pastarąją 
nepriemoką atsiradimo pagrindai yra išvardinti Mokesčių administravimo 
įstatymo 105 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose (2007 m. liepos 3 d. įstatymo 
Nr. X-1249 redakcija), tačiau nei vienas konkretus (šioje normoje numatytas) 
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pagrindas atsakovo Sprendime nebuvo nurodytas. Taip pat, nors sprendime 
nurodoma konkreti išieškotina mokestinės nepriemokos suma, jame apskritai 
nėra jokios informacijos, iš kurios būtų galima spręsti (ar bent numanyti) 
apie šios nepriemokos susidarymo ir mokesčių mokėtojo pareigos ją padengti 
atsiradimo pagrindus. Taigi ginčijamame Sprendime nėra pateikiama jokios 
informacijos (pvz., sprendimo, kuriuo apskaičiuota mokestinė nepriemoka ir 
pan.), iš kurios būtų pakankamai (akivaizdžiai ir tiesiogiai) suprantama, kokių 
faktinių aplinkybių pagrindu imamasi prievartinio pobūdžio priemonių.

Vis dėlto paminėti individualaus administracinio akto turinio trūkumai 
savaime neleidžia ginčijamo Sprendimo pripažinti visiškai nemotyvuotu, t. y. 
nėra prielaidos konstatuoti absoliutaus jo (Sprendimo) negaliojimo pagrindo 
buvimo, nes, kaip minėta, yra nurodytas tam tikras teisinis šio akto priėmimo 
pagrindimas. Pastebėtina ir tai, jog, kaip matyti iš šiame baigiamajame teismo 
akte apžvelgto teisinio reguliavimo bei pateiktų teisės aiškinimo ir taikymo 
taisyklių, Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi iš esmės 
yra siekiama užtikrinti, kad asmeniui, dėl kurio yra priimtas atitinkamas 
individualus administracinis aktas, būtų žinomi šio akto priėmimo teisinis bei 
faktinis pagrindai, motyvai. Todėl, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, kai 
nėra pagrindo atitinkamą individualų administracinį aktą pripažinti visiškai 
nemotyvuotu, kiekvienu konkrečiu atveju, spręsdamas dėl tokio akto atitikties 
pastarosios įstatymo nuostatos reikalavimams, teismas privalo ad hoc įvertinti, 
ar nustatyti turinio (teisinio ir faktinio pagrindimo, motyvacijos) trūkumai yra 
esminiai, sukliudę šio individualaus administracinio akto adresatams suprasti 
atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir turinį, identifikuoti jų teisių, pareigų 
bei teisėtų interesų pasikeitimą, šio pasikeitimo pagrindus ir apimtį, tinkamai 
įgyvendinti šiuo aktu suteiktas teises ar (ir) įvykdyti nustatytas pareigas bei 
įstatymų nustatyta tvarka efektyviai realizuoti teisę į (galbūt) pažeistų teisių 
ir teisėtų interesų gynybą. Šis vertinimas turi būti atliekamas individualaus 
administracinio akto adresato (mokesčių mokėtojo) požiūriu, t. y. būtent to, 
kuris turi teisę žinoti ir suprasti, dėl kokios priežasties ir kuo remiantis priimtas 
konkretus sprendimas, be kita ko, atsižvelgiant ir į pastarajam asmeniui 
žinomas aplinkybes, lėmusias minėtą sprendimą.

Be to, individualiais administraciniais aktais, kuriuos priima viešojo 
administravimo subjektai, yra sprendžiami klausimai dėl skirtingo pobūdžio 
teisinių santykių, kuriuos reguliuoja specialios teisės normos, skirtos tik šiems 
teisiniams santykiams reglamentuoti. Tai lemia, kad ir skirtinguose teisiniuose 
santykiuose priimamų individualių administracinių aktų turinys gali būti 
skirtingas (pagal apimtį, struktūrą ir pan.), nes gali būti sąlygotas tų specialiųjų 
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teisės normų reikalavimų, kurios reglamentuoja atitinkamus teisinius 
santykius. Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant individualaus administracinio 
akto teisėtumą Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio taikymo 
aspektu, turi būti atsižvelgiama ir į tuos teisės aktus, kurie reguliuoja konkretų 
teisinį santykį, t. y. turi būti įvertinama, kokie ir kokia apimtimi yra teisiškai 
reikšmingi faktai bei kokios konkrečios materialinės teisės normos asmeniui 
gali sudaryti atitinkamas prielaidas bei sąlygas, kad būtų sukurtos, panaikintos 
ar pakeistos asmens subjektinės teisės tam tikruose teisiniuose santykiuose 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A438-1116/2010. Administracinė jurisprudencija 
Nr. 20, 2010). 

Iš bylos medžiagos matyti, kad prieš atsakovui priimant sprendimą 
mokestinę nepriemoką išieškoti iš pareiškėjo turto, pastarajam buvo įteiktas 
2009 m. rugpjūčio 21 d. raginimas Nr. 14-08-18658 (b. l. 45; toliau ir – 
Raginimas), kuriuo pareiškėjui buvo siūloma geruoju įvykdyti mokestinę 
prievolę valstybės biudžetui nurodytais terminais. Vadovaujantis Mokesčių 
administravimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu (2007 m. liepos 3 d. 
įstatymo Nr. X-1249 redakcija), mokesčių mokėtojui, laiku nevykdančiam 
savo mokestinės prievolės, mokesčių administratorius įteikia tokį raginimą, 
kai „įsiteisėja sprendimas dėl mokesčių mokėtojo skundo mokestiniuose 
ginčuose, tai yra apskundus mokesčių administratoriaus sprendimą, pagal kurį 
mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis 
ir (arba) su juo susijusios sumos, mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija 
savo sprendimu nepatenkina mokesčių mokėtojo skundo ir tokio sprendimo 
mokesčių mokėtojas nustatytu terminu neapskundžia; arba mokestinį ginčą 
nagrinėjančios institucijos sprendimas, nepatenkinantis mokesčių mokėtojo 
skundo, yra galutinis“. Mokesčių administratorius įgyja teisę priverstinai 
išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką, jeigu „mokesčių 
mokėtojas nesumoka mokesčio ir su juo susijusių sumų, nurodytų mokesčių 
administratoriaus raginime“ (Mokesčių administravimo įstatymo 105 str. 1 d. 
1 p.). 

Analizuojant aptariamo Raginimo turinį matyti, kad jame atsakovas 
įvardino mokestinės nepriemokos apskaičiavimo pagrindą, pateikdamas 
nuorodą į 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo 
Nr. 83-245, aiškiai įtvirtino ir į grupes išskaidė apskaičiuotos mokestinės 
nepriemokos sumas, eksplicitiškai nurodė, kad „raginimo neįvykdžius, 
minėtos sumos bus išieškotos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo 
įstatymo nustatyta tvarka“. Be to, kaip teisingai pastebi atsakovas, pareiškėjui 
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buvo žinoma apie pastarąjį atsakovo 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą dėl 
patikrinimo akto tvirtinimo bei šiuo sprendimu apskaičiuotą mokestinę 
nepriemoką, šį sprendimą jis skundė mokestinius ginčus ne teismo tvarka 
nagrinėjančioms institucijoms (b. l. 38–44). Byloje pareiškėjas neginčija ir 
atsakovo argumentų, kad skundžiamas Sprendimas priimtas kaip pastarojo 
Raginimo neįvykdymo pasekmė.

Šios aplinkybės, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, aiškiai iliustruoja 
minėtų 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo, 
raginimo geruoju įvykdyti mokestinę prievolę ir sprendimo priverstinai 
išieškoti mokestinę nepriemoką sąsają. Mokesčių mokėtojas (pareiškėjas), 
gavęs ginčijamą Sprendimą, iš esmės turėjo ir galėjo suprasti, kad jis priimtas 
jam geruoju nesumokėjus minėtame 2007 m. lapkričio 23 d. sprendime ir 
Raginime nurodytų sumų, byloje nėra nustatyta (pateikta) jokių tokį vertinimą 
paneigiančių aplinkybių.

Be to, kaip teisingai pastebi atsakovas, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog Viešojo 
administravimo įstatyme nėra nustatyta, keliuose rašytiniuose dokumentuose 
turi būti išdėstytas individualaus administracinio akto pagrindimas (jo 
turinys) ir pats sprendimas dėl nustatytų ar suteiktų teisių, t. y. nereikalaujama, 
kad individualus administracinis aktas būtų surašytas vientisame dokumente. 
Papildomos dokumentacijos buvimas lemia, kad ginčijamas sprendimas yra 
grindžiamas objektyviais duomenimis, kurie yra sudėtinė ginčijamo sprendimo 
dalis (pvz., žr., 2009 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-
426/2009; 2011 m. kovo 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-651/2011; 
2011 m. gegužės 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1411/2011). 
Nagrinėjamoje byloje pastaroji taisyklė yra ypač reikšminga, nes, kaip matyti 
iš bylos medžiagos, 2009 m. rugsėjo 25 d. lydraščiu (b. l. 10) pareiškėjui buvo 
įteiktas ne tik ginčijamas Sprendimas, bet ir „Išieškomų prievolių ataskaita“ 
(b. l. 9), kurioje, be kita ko, yra išskaidyta pareiškėjo mokestinė nepriemoka, 
nurodoma, kad 75 620 Lt cigarečių akcizas (310 tarifinė grupė), 22 686 Lt akcizo 
bauda bei 37 333,47 Lt netesybos buvo apskaičiuoti mokestinio patikrinimo 
metu. Atsižvelgiant į šias mokėtinas (išieškotinas) sumas, pastaroji „Išieškojimų 
prievolių ataskaita“ vertintina, kaip papildomai patvirtinanti minėtą ginčijamo 
Sprendimo, Raginimo ir 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimo dėl patikrinimo 
akto tvirtinimo tarpusavio ryšį.

Išdėstytos faktinės aplinkybės bei aptarta minėtų aktų sąsaja leidžia daryti 
vienareikšmę išvadą, kad pareiškėjas iš esmės galėjo ir turėjo suvokti (suprasti) 
priimto Sprendimo faktinius ir teisinius pagrindus, jo priėmimo motyvus. 
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Atitinkamai šios aplinkybės konstatavimas, vadovaujantis šiame teismo akte 
pateiktomis teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėmis, nagrinėjamu atveju įgalina 
aptartą Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų 
pažeidimą iš esmės vertinti kaip neesminį, nesudarantį savarankiško ir 
pakankamo pagrindo ginčijamą atsakovo Sprendimą pripažinti neteisėtu ir jį 
panaikinti. Pareiškėjas, kuriam vadovaujantis Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 23 ir 52 straipsniais, priklauso teisė suformuluoti skundo dalyką ir 
pagrindą, apsprendžiančius bylos nagrinėjimo ribas bei pasirinktos gynybos 
būdą, jokių kitų ginčijamo Sprendimo negaliojimo pagrindų (argumentų) 
nenurodo (nepateikia).

Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės 
aktų nuostatas, dėl ko priėmė nepagrįstą sprendimą, kuris yra naikintinas 
priimant naują sprendimą.

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 
dalies 2 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų 
kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Atsakovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos apeliacinį 
skundą tenkinti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 3 d. 
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Pareiškėjo P. M. skundą 
atmesti.

Sprendimas neskundžiamas.

2.3. Dėl konkurencijos teisinių santykių

2.3.1. Dėl Vietos savivaldos įstatymo ir Konkurencijos įstatymo santykio 
savivaldybei užtikrinant viešųjų paslaugų teikimą

Savivaldybė (vietos savivaldos institucijos, pareigūnai), įgyvendindama teisę 
pasirinkti, kaip bus teikiamos viešosios paslaugos, privalo užtikrinti, kad 
sprendimas viešųjų paslaugų teikimo vykdymą pavesti savo įsteigtam paslaugų 
teikėjui nepažeistų Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos sąžiningos 
konkurencijos laisvės, kurią ordinarinio įstatymo lygmenyje, be kita ko, atspindi 
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ir yra skirtas ją užtikrinti ginčo teisiniams santykiams taikytinas Konkurencijos 
įstatymo 4 straipsnis. Konstitucinis reikalavimas užtikrinti sąžiningos 
konkurencijos laisvę negali būti vertinamas, kaip nepagrįstai ribojantis minėtą 
savivaldybių (vietos savivaldos institucijų) diskreciją. 

Vietos savivaldos įstatyme ir Konkurencijos įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą 
reikia taikyti sistemiškai. Vietos savivaldos įstatymas įtvirtino tik abstrakčią, 
bendro pobūdžio savivaldybės galimybę (subjektinę teisę kaip abstraktų elgesio 
modelį) pasirinkti keletą skirtingų būdų, kaip bus užtikrinamas viešųjų paslaugų 
teikimas. Tuo tarpu Konkurencijos įstatymas nustatė šios galimybės (teisės) 
įgyvendinimo sąlygas. Savivaldybė privalėjo paisyti šių sąlygų savo veikloje ir 
elgtis taip, kad įgyvendindama šią savo galimybę, priimdama teisės aktus ar kitus 
sprendimus, neteiktų privilegijų ir (arba) nediskriminuotų atskirų ūkio subjektų 
ar jų grupių, dėl ko atsirastų ar galėtų atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų 
atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams (išskyrus atvejus, kai 
skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos 
įstatymų reikalavimus; Konkurencijos įstatymo 4 str. 2 d.). Šiuo aspektu taip pat 
pastebėtina, kad negali būti tapatinamas teisės įgyvendinimas ir vykdymas. Todėl 
negalima teigti, kad savivaldybei suteiktos teisės įgyvendinimas šiuo konkrečiu 
atveju reiškia įstatymų reikalavimų vykdymą Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 
2 dalies prasme. 

Administracinės byla Nr. A822-2563/2011
Procesinio sprendimo kategorija 7.5

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2011 m. kovo 31 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Artūro Drigoto, Irmanto Jarukaičio, 
Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės 
(pranešėja), 
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Tadui Blažiui, 
atsakovo atstovams Elonui Šatui ir Živilei Kičaitei, 

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
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bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Trakų paslaugos“ 
apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2009 m. rugsėjo 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo 
uždarosios akcinės bendrovės „Trakų paslaugos“ skundą atsakovui Lietuvos 
Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Trakų paslaugos“ (toliau – ir 
pareiškėjas, bendrovė, UAB „Trakų paslaugos“) su skundu kreipėsi į teismą, 
prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau 
– ir Konkurencijos taryba) 2009 m. kovo 19 d. nutarimą Nr. 2S-7 (toliau 
– ir Nutarimas), kuriuo Konkurencijos taryba pripažino Trakų rajono 
savivaldybės 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. S1-72 „Dėl pavedimo UAB 
„Trakų paslaugos“ vykdyti viešųjų teritorijų tvarkymo darbus“ 1 ir 3 punktus 
pažeidžiančius Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – 
Konkurencijos įstatymas) 4 straipsnio reikalavimus ir įpareigojo Trakų rajono 
savivaldybę per 3 mėnesius nuo Nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo 
minėtus punktus panaikinti ir nutraukti 2008 m. balandžio 8 d. pasirašytą 
Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo darbų sutartį Nr. T1-
106/116, sudarytą tarp Trakų rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir 
Administracija) ir UAB „Trakų paslaugos“. Savo reikalavimą pareiškėjas grindė 
tuo, kad Nutarimas priimtas tinkamai neištyrus visų bylos aplinkybių, pateiktų 
įrodymų, prieštarauja galiojančiam teisiniam reguliavimui ir teismų praktikai, 
yra vienpusiškas ir nepagrįstas.

Skunde pareiškėjas paaiškino, kad Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymas (toliau – ir VPĮ) nenumato tiesioginės galimybės klasikinio 
sektoriaus perkančiajai organizacijai, kokia yra Administracija, sudaryti vidaus 
sandorius su pačios perkančiosios organizacijos įsteigtomis ir valdomomis 
bendrovėmis, kokia yra UAB „Trakų paslaugos“. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog 
VPĮ įgyvendina Europos Bendrijos Steigimo sutarties bei Europos Sąjungos 
reglamentų ir direktyvų, susijusių su konkurencija ir viešaisiais pirkimais, 
nuostatas nacionaliniu lygiu, aiškinant viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo 
taisykles ir tokių taisyklių išimtis, turi būti vadovaujamasi reglamentuose ir 
direktyvose pateiktų taisyklių teisiniu aiškinimu, kurį vykdo Europos Sąjungos 
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Teisingumo Teismas, nepaisant to, kad direktyvos nuostatos, suteikiančios teisę 
klasikinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms sudaryti vidaus sandorius, 
nebuvo perkeltos į nacionalinę teisę. Pareiškėjas UAB „Trakų paslaugos“ 
nurodė, kad Konkurencijos taryba, priimdama Nutarimą, nesivadovavo 
Tarybos direktyvos 92/50/EEB „Dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos koordinavimo“ įgyvendinimo praktika, suformuota Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ESTT) bylose Teckal prieš Comune di 
Vicmo Nr. C-107/98, Stadt Halle and RPL Loclau Nr. C-26/03, Komisija prieš 
Ispaniją Nr. C-84/03 ir kt. ESTT, aiškindamas Europos Sąjungos (toliau – ir 
ES) direktyvos 92/50/EEB 1 straipsnio a ir b punktų bei 6 straipsnio nuostatas 
dėl viešųjų pirkimų procedūrų netaikymo vidaus sandoriams, suformulavo 
du kriterijus, kurių egzistavimas pateisina perkančiosios organizacijos be 
viešųjų pirkimų procedūrų sudaromas sutartis su viešųjų paslaugų teikėjais: 
a) perkančioji organizacija turi kontroliuoti kitą sandorio šalį panašiai kaip 
savo tarnybas ar padalinius; b) kita sandorio šalis savo ruožtu vykdo didžiąją 
veiklos dalį kartu su perkančiąja organizacija. Pareiškėjas mano, jog ESTT 
suformuota konkurencijos taisyklių ir viešųjų pirkimų procedūrų išimtis 
papildo viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą, išplėsdama tokios išimties taikymą 
ne tik komunalinio sektoriaus vykdomiems pirkimams (VPĮ 10 str. 3 d. 3 
p.), bet ir klasikinio sektoriaus vykdomiems pirkimams. Nurodė, kad tiek 
minimoje ESTT byloje Nr. C-107/98, tiek ir kitose panašaus pobūdžio ESTT 
bylose suformuoti kriterijai, kuriuos visiškai atitinka ir susiklostę santykiai 
tarp UAB „Trakų paslaugos“ bei Trakų rajono savivaldybės, nes: 1) Trakų 
rajono savivaldybė yra vienintelė akcininkė ir valdo 100 procentų viešųjų 
paslaugų teikėjo – UAB „Trakų paslaugos“ – akcijų, t. y. turi absoliučią kontrolę; 
2) UAB „Trakų paslaugos“ didžiąją veiklos dalį (84,25 procentus) sudaro su 
Trakų rajono savivaldybe sudarytų sutarčių vykdymas, iš kurių UAB „Trakų 
paslaugos“ gauna didžiąją dalį pajamų. Nurodė, kad ESTT bylose pažymėjo ir 
tai, jog paslaugas ir darbus teikianti sutarties šalis negali pasirinkti ar derėtis 
dėl įkainių, už kuriuos galėtų teikti paslaugas ar vykdyti darbus, todėl negalima 
teigti, kad tokia bendrovė veikia kaip nepriklausomas rinkos dalyvis ir gali 
laisvai kontroliuoti rinką. Minėtos aplinkybės yra identiškos ir pareiškėjo atveju, 
kadangi savivaldybė, sudarydama sutartį su UAB „Trakų paslaugos“, parinko 
tarifus, galiojusius sutartinių santykių su UAB „Grigiškių komunalinis ūkis“ 
metu, ir šiuo metu tik savivaldybė yra laisva nustatyti kitokius tarifus, todėl 
nepagrįsta išvada, kad UAB „Trakų paslaugos“ veikia rinkos konkurencijos 
sąlygomis ir rinkoje naudojasi monopoline padėtimi. UAB „Trakų paslaugos“ 
nurodė, kad ESTT suformulavus kriterijus, suteikiančius galimybes sudaryti 
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sandorius be viešųjų pirkimų konkurso, tokių kriterijų tenkinimas reiškia ir 
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies išimtį, tokiu būdu eliminuojant 
ir minėto Konkurencijos įstatymo straipsnio taikymo galimybę. Paaiškino, kad 
šiuo metu VPĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punktas numato galimybę komunalinio 
sektoriaus perkančiosioms organizacijoms sudaryti sutartis be konkurso su 
susietomis bendrovėmis, tačiau UAB „Trakų paslaugos“ atkreipia dėmesį į tai, 
jog ES direktyvos 92/50/EEB 1 straipsnio a ir b punktuose bei 6 straipsnyje 
ir ESTT bylose suformuluotos viešųjų pirkimų direktyvų aiškinimo taisyklės 
nedaro skirtumo tarp komunalinio sektoriaus ir klasikinio sektoriaus 
perkančiųjų organizacijų vidaus sandorių išimties taikymo prasme (priešingai 
nei įtvirtinta VPĮ), todėl vidaus sandorių išimtis gali būti taikoma ir buvo 
pritaikyta sudarant viešųjų paslaugų teikimo sutartį su UAB „Trakų paslaugos“. 
UAB „Trakų paslaugos“ skunde nurodė, kad Konkurencijos taryba, besąlygiškai 
laikydamasi Konkurencijos įstatymo nuostatų, veikė neteisėtai ir nepagrįstai, 
nes šiuo konkrečiu atveju Trakų rajono savivaldybė vykdė įstatymų jai pavestas 
pareigas, naudojosi įstatymų nustatyta tvarka ir savivaldybės tarybai suteiktais 
įgaliojimais steigti viešųjų paslaugų teikėjus ir sudaryti su jais sutartis dėl 
viešųjų paslaugų teikimo ir tokių savivaldybės sprendimų bei veiksmų nebuvo 
įmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 
reikalavimus ir norint užtikrinti operatyvų, nuolatinį, nepertraukiamą ir 
kokybišką paslaugų teikimą Trakų bei Lentvario savivaldybių teritorijose. 
Todėl tokie Trakų rajono savivaldybės veiksmai ir sprendimai, jų pagrindu 
sudaryta sutartis ir jos vykdymas pateko ir šiuo metu patenka į Konkurencijos 
įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatytą konkurencijos ribojimo išimtį ir 
negali būti pripažinti neteisėtais. Išimtį iš konkurencijos normų taikymo 
numato ir Europos Bendrijų Steigimo sutarties, kurios taisyklės yra perkeltos į 
nacionalinę teisę ir taikomos tiesiogiai, 86 straipsnio 2 dalis. Todėl, atsižvelgiant 
į tokią konkurencijos taisyklių išimčių sampratą, kokia yra įtvirtinta Steigimo 
sutartyje bei jos nuostatas įgyvendinančiose direktyvose dėl viešųjų pirkimų, 
taikomų paslaugoms, prekėms ir darbams (atitinkamai direktyvos Nr. 92/50/
EEB, 93/36/EEB, 1993/37/EEB), Konkurencijos tarybos Nutarime išdėstytas 
argumentas, jog įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato savivaldybės teisės, 
pažeidžiant kitų įstatymų reikalavimus vienašališkai parinkti vieną ūkio 
subjektą viešųjų teritorijų tvarkymui, yra nepagrįstas, nes: 

1) toks subjektas nebuvo parinktas, t. y. nebuvo organizuojama jokia 
atranka, tiesiog savivaldybės įmonei (UAB „Trakų paslaugos“) buvo pavesta 
vykdyti atitinkamą veiklą; 2) teisę pavesti įsteigtai savivaldybės įmonei teikti 
paslaugas numato vietos savivaldos įstatymas; ir 3) kitų įstatymų (pvz., 
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Konkurencijos įstatymo ar VPĮ) reikalavimai nėra pažeidžiami dėl Europos 
Sąjungos Tarybos direktyvose numatytų išimčių, taip pat dėl to, kad Trakų 
rajono savivaldybė su UAB „Trakų paslaugos“ sudaryta sutartimi nesiekė 
sąmoningais tyčiniais veiksmais apriboti trečiųjų asmenų galimybių ir suteikti 
konkurencinį pranašumą savo įsteigtai ir visiškai kontroliuojamai bendrovei, 
kadangi pavedė UAB „Trakų paslaugos“ teikti aplinkos tvarkymo ir priežiūros 
paslaugas tais pačiais įkainiais, kuriais jas teikė ir UAB „Grigiškių komunalinis 
ūkis“, be to, tokie savivaldybės veiksmai buvo būtini, siekiant užtikrinti stabilų, 
nenutrūkstamą ir kokybišką paslaugų teikimą. Pareiškėjas UAB „Trakų 
paslaugos“ skundu taip pat prašė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį 
Teismą su prašymu ištirti: 1) ar VPĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punktas 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam 
asmenų lygiateisiškumo principui ir 2) ar Vietos savivaldos įstatymo 5 
straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 2 dalies 21 punktas ir 
26 punktas neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai ta 
apimtimi, kad Vietos savivaldos įstatymo minėtais straipsniais sukurta teisinių 
priemonių visuma, kuriant viešųjų paslaugų teikėjus, neįmanoma pasinaudoti, 
kadangi įsteigtų viešųjų paslaugų teikėjų veikla neatitiktų Konkurencijos 
įstatymo 4 straipsnio 2 dalies.

Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepime į pareiškėjo UAB Trakų 
paslaugos“ skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, 
paaiškindama, kad UAB „Trakų paslaugos“ skunde nepagrįstai nurodė, jog 
Europos Bendrijos Steigimo sutarties bei Europos Sąjungos reglamentų ir 
direktyvų, susijusių su konkurencija ir viešaisiais pirkimais, nuostatos rodo, kad 
VPĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytos išimtys turėtų būti taikomos ne 
tik komunalinio sektoriaus vykdomiems pirkimams, bet ir kitiems, UAB „Trakų 
paslaugos“ vadinamiems klasikinio sektoriaus, pirkimams. Nurodė, kad 
nagrinėjamu atveju UAB „Trakų paslaugos“ skunde paminėtų direktyvų 
nuostatos buvo perkeltos į VPĮ, kuriame Lietuvos įstatymų leidėjas, 
pasirinkdamas valstybei priimtiniausią būdą, numatė baigtinį sąrašą atvejų, 
kada VPĮ nustatyta pirkimų tvarka netaikoma. Pateiktame sąraše vidiniai 
sandoriai, kaip išimtiniai atvejai dėl viešųjų pirkimų bendros tvarkos 
negaliojimo, nėra nurodyti, ką patvirtino ir 2008-12-15 Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo (toliau – ir LVAT) nutartis administracinėje byloje 
Nr. A-756-1976/2008. Europos Komisija pastabų dėl viešųjų pirkimų direktyvų 
perkėlimo į nacionalinę teisę Lietuvos valstybei neturėjo, todėl laikytina, kad 
Lietuvos Respublika yra tinkamai įvykdžiusi pareigą perkelti direktyvų 
nuostatas, o UAB „Trakų paslaugos“ samprotavimai dėl netinkamo direktyvų 



287

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

nuostatų perkėlimo yra nepagrįsti. Atsakovas Konkurencijos Taryba atsiliepime 
į skundą pažymėjo, jog net ir sutikus, kad Administracijos ir UAB „Trakų 
paslaugos“ sutarčiai būtų taikoma išimtis, kuomet viešųjų pirkimų procedūros 
nėra taikomos (su kuo Konkurencijos taryba kategoriškai nesutinka), nėra 
pagrindo sutikti, kad santykiai, susiklostę tarp Trakų rajono savivaldybės ir 
UAB „Trakų paslaugos“, atitinka Teckal byloje nustatytus išimties kriterijus. 
Konkurencijos taryba neginčija, kad Trakų rajono savivaldybei priklauso 100 
procentų UAB „Trakų paslaugos“ akcijų, t. y. savivaldybė visiškai kontroliuoja 
bendrovės veiklą (atitinka pirmąjį išimties kriterijų), tačiau nėra pagrindo 
teigti, kad UAB „Trakų paslaugos“ didžiąją savo veiklos dalį vykdo su 
savivaldybe (neatitinka antrojo išimties kriterijaus), kadangi iš faktinių 
aplinkybių akivaizdu, jog bendrovės veikla yra visiškai nesusijusi su 
savivaldybės atliekamomis funkcijomis – UAB „Trakų paslaugos“ atlieka 
atlygintinas paslaugas, kurias, kaip buvo nustatyta tyrimo metu, gali atlikti bet 
kuris atitinkamoje rinkoje veikiantis ūkio subjektas, siekia pelno ir pan. 
Konkurencijos taryba nesutiko su pareiškėjo skunde pateiktu prašymu kreiptis 
į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą prašant išaiškinti, ar VPĮ 10 
straipsnio 3 dalies 3 punktas neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsniui, nes 
Konkurencijos taryba, priimdama Nutarimą, netaikė VPĮ 10 straipsnio 3 dalies 
3 punkto, todėl, net ir priėmus sprendimą, kad šis punktas prieštarauja 
Konstitucijos 29 straipsniui, tai jokiu būdu neturėtų įtakos Konkurencijos 
tarybos Nutarimo teisėtumui. Konkurencijos taryba atsiliepime nurodė 
nesutinkanti su UAB „Trakų paslaugos“ skundo teiginiu, jog tai, kad UAB 
„Grigiškių komunalinis ūkis“ neatliko kokybiškų paslaugų, pažeidinėjo 
sutarties nuostatas, kad savivaldybė nesiekė tyčiniais veiksmais apriboti kitų 
ūkio subjektų galimybių teikti teritorijų tvarkymo paslaugas savivaldybės 
teritorijoje yra svarbios bylai aplinkybės ir į jas turėjo atsižvelgti Konkurencijos 
taryba. Pareiškėjo paminėtos Trakų rajono savivaldybės sprendimo priėmimo 
priežastys ir aplinkybės nėra svarbios pažeidimo kvalifikavimui, o 
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodyta tik viena išimtinė 
aplinkybė, kuriai esant būtų pateisinamas konkurencijos ribojimas, t. y., kai 
skirtingų konkurencijos sąlygų negalima išvengti, vykdant Lietuvos 
Respublikos įstatymų reikalavimus. Nagrinėjamu atveju susiklosčiusios 
situacijos buvo galima išvengti, VPĮ nustatyta tvarka skelbiant viešąjį konkursą 
viešųjų teritorijų tvarkymo darbams atlikti. Konkurencijos taryba atsiliepime į 
skundą nurodė, kad UAB „Trakų paslaugos“ skunde nepagrįstai teigia, jog 
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatyta išimtis nagrinėjamoje 
byloje turėtų būti pritaikyta, nes Trakų rajono savivaldybė vykdo vietos 
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savivaldos įstatymu jai priskirtas funkcijas, kurių vykdymo savivaldybė negali 
atsisakyti. Be to, atsakovo teigimu, UAB „Trakų paslaugos“ skunde nepagrįstai 
nurodo, kad Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 2 dalis, 10 straipsnio 3 ir 7 
dalys, 17 straipsnio 21 ir 28 punktai prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 
straipsnio 2 daliai, todėl yra pagrindas kreiptis į Lietuvos Respublikos 
Konstitucinį Teismą. Paaiškino, kad Trakų rajono savivaldybė, organizuodama 
tam tikrų paslaugų teikimą, be kitų teisės aktų, privalo vadovautis ir VPĮ bei 
Konkurencijos įstatymo nuostatomis, taip pat ir konstituciniu konkurencijos 
principu. Iš to, kas išdėstyta, akivaizdu, kad kolizijos tarp Vietos savivaldos 
įstatymo ir Konkurencijos įstatymo nuostatų nėra, todėl kreiptis į Lietuvos 
Respublikos Konstitucinį Teismą taip pat nėra pagrindo. Trečiasis 
suinteresuotas asmuo Administracija atsiliepime į pareiškėjo UAB „Trakų 
paslaugos“ skundą su skundu sutiko ir prašė jį tenkinti, paaiškindamas, kad 
Savivaldybės tarybos sprendimas, kurio pagrindu buvo pavesta UAB „Trakų 
paslaugos“ vykdyti teritorijų tvarkymo darbus ir sudaryta paslaugų teikimo 
sutartis, atitinka teisės aktų reikalavimus tiek konkurencijos, tiek viešųjų 
pirkimų, tiek vietos savivaldos įstatymų prasme, todėl atitinkami sprendime 
nurodyti punktai negali būti panaikinti ginčijamu Konkurencijos tarybos 
nutarimu. Atsiliepime Administracija nurodė, jog Vietos savivaldos įstatymo 10 
straipsnio 3 dalies ir 7 straipsnio 1 dalies 19 punkto nuostatų analizė leidžia 
teigti, kad savivaldybės atstovaujamoji ar vykdomoji institucija savo 
sprendimais gali pavesti savivaldybės įsteigtai akcinei bendrovei (kai daugiau 
nei 50 proc. akcininkė yra savivaldybė) vykdyti viešąsias paslaugas, 
priklausančias savivaldybių funkcijoms, neatliekant viešųjų pirkimų. 
Suinteresuoto asmens nuomone, galiojanti paslaugų teikimo sutartis, sudaryta 
su Savivaldybės įsteigta UAB „Trakų paslaugos“, patenka į Konkurencijos 
įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje įvardintos išimties taikymo sritį, kadangi 
aplinkos priežiūra ir tvarkymas, saugomų teritorijų apsauga ir tvarkymas, 
želdynų želdinių apsauga ir tvarkymas yra Konstitucijos ir įstatymų nustatytos 
funkcijos, priskirtos savivaldybei, todėl šių funkcijų vykdymo savivaldybė 
negali atsisakyti. Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, 9 straipsnio 1 
dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu ir 26 punktu buvo sukurta teisinių 
priemonių visuma, pagal kurią savivaldybės buvo įgaliotos nuolatinį ir visiems 
prieinamą kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą užtikrinti sudarydamos sutartis 
su trečiaisiais asmenimis arba steigdamos viešųjų paslaugų teikėjus, kas ir buvo 
padaryta šiuo atveju. UAB „Trakų paslaugos“, kaip savivaldybės visiškai 
valdoma įmonė, buvo įsteigta įvairiai veiklai vykdyti (kapinių priežiūrai, 
bibliotekos valdymui ir kt.), tačiau susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms ir 
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nutraukus sutartį su aplinkos priežiūros ir tvarkymo paslaugas teikusia 
bendrove, UAB „Trakų paslaugos“ buvo pavesta Administracijos nurodytais 
įkainiais teikti minėtas paslaugas Trakų ir Lentvario teritorijose. 
Administracijos nuomone, įstatymais savivaldybei deleguotų pareigų ir 
suteiktų teisių įgyvendinimas negali būti neteisėtu, tokių įstatymo nuostatų 
nepripažinus prieštaraujančiomis kitiems įstatymams (šiuo atveju, 
Konkurencijos įstatymo 4 str. 2 d. ar Viešųjų pirkimų įstatymo VPĮ 10 str. 3 d.) 
ar Konstitucijai, kadangi, priešingu atveju, toks teisinis reguliavimas, kai 
savivaldybei deleguotoms pareigoms įgyvendinti įstatymu yra suteikiamos 
teisės steigti viešųjų paslaugų teikėjus, tačiau tokie teikėjai, vadovaujantis kitais 
įstatymais, negali vykdyti jiems pavestų funkcijų, apskritai netektų prasmės ir 
savo tikslo, todėl sutinka su pareiškėjo nuomone, jog siekiant išsiaiškinti dviejų 
įstatymų konkuruojančių normų taikymo galimybes ir išsamiai išnagrinėti 
bylą, yra pagrindas kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su 
prašymu ištirti, ar Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 1 
dalis, 16 straipsnio 2 dalies 21 punktas ir 26 punktas neprieštarauja 
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 3 d. 
sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

Teismas nustatė, kad Administracijos direktorius 2007 m. rugpjūčio 22 d. 
įsakymu Nr. P2-722 (Konkurencijos tarybos byla, b. l. 19), atsižvelgdamas 
į tai, kad UAB „Grigiškių komunalinis ūkis” nuo 2007 m. rugsėjo 30 d. 
vienašališkai nutraukia Paslaugų teikimo sutartis Nr. T1-61 ir Nr. T1-62, 
pasirašytas 2005 m. balandžio 4 d. tarp UAB „Grigiškių komunalinis ūkis” ir 
Administracijos dėl Trakų ir Lentvario miestų teritorijos sanitarinio valymo 
ir želdinių priežiūros, pavedė Savivaldybės kontroliuojamai UAB „Trakų 
paslaugos” vykdyti Trakų ir Lentvario miestų teritorijų sanitarinį valymą ir 
želdinių priežiūrą, iki kol bus paskelbtas viešasis konkursas šioms paslaugoms 
teikti ir nustatytas konkurso nugalėtojas, ir nustatė, kad UAB „Trakų 
paslaugos“ paslaugas iki 2007 m. gruodžio 31 d. atlieka įkainiais, kurie buvo 
nustatyti paslaugų teikimo sutartimis tarp UAB „Grigiškių komunalinis ūkis” 
ir Administracijos. 2007 m. rugpjūčio 28 d. Administracija ir UAB „Trakų 
paslaugos” pasirašė Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo 
darbų sutartis Nr. T1-413/74 (Konkurencijos tarybos byla, b. l. 32−35) ir 
Nr. T1-414/75 (Konkurencijos tarybos byla, b. l. 28−31). Nustatytas sutarčių 
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galiojimo terminas – nuo 2007 m. spalio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. 
Trakų rajono savivaldybės taryba 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. S1-
72 (b. l. 8) be konkurso nusprendė pavesti UAB „Trakų paslaugos“ vykdyti 
Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo darbus (1 punktas) 
ir įgalioti Administracijos direktorių parengti bei pasirašyti su UAB „Trakų 
paslaugos“ Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo darbų 
sutartis. 2008 m. balandžio 8 d. Administracija ir UAB „Trakų paslaugos” 
pasirašė Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo darbų sutartį 
Nr. T1-106/116 (toliau – ir Sutartis) (b. l. 9−12). Sutarties galiojimo terminas 
– nuo sutarties pasirašymo dienos iki 2008 m. gruodžio 31 d., tačiau šalims 
nepareiškus reikalavimo nutraukti sutartį, sutartis pratęsiama kitiems 
kalendoriniams metams (galioja iki šiol). Vyriausybės atstovas Vilniaus 
apskrityje 2008 m. liepos 2 d. raštu Nr. 3-264 (Konkurencijos tarybos byla, b. l. 
1−2) kreipėsi į Konkurencijos tarybą, prašydamas išnagrinėti, ar Trakų rajono 
savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. S1-72 ir šio sprendimo 
pagrindu sudaryta sutartis Nr. T1-106/116 atitinka Konkurencijos įstatymo 
4 straipsnio reikalavimus. Nustatė, kad 2009 m. kovo 19 d. Konkurencijos 
taryba priėmė Nutarimą (b. l. 49−53), dėl kurio yra kilęs ginčas šioje byloje. 
Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju Konkurencijos tarybos tyrimo objektas 
buvo Savivaldybės veiksmų, perkant paslaugas iš UAB „Trakų paslaugos“ 
atitiktis Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, tačiau priimtas 
Nutarimas tiesiogiai paliečia UAB „Trakų paslaugos“ interesus (tarp UAB 
„Trakų paslaugos“ ir Savivaldybės susiklostę ilgalaikiai sutartiniai santykiai 
ir įpareigojimas nutraukti Sutartį gali būti susijęs su finansiškai žalingomis 
pasekmėmis), todėl UAB „Trakų paslaugos“ nagrinėjamu atveju turi teisę 
ginčyti Konkurencijos tarybos priimtą nutarimą (Konstitucijos 30 str. 1 d., 
Teismų įstatymo 4 str. 3 d., Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d.).

Pažymėjo, kad Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis valstybės 
valdymo ir savivaldos institucijoms nustato pareigą užtikrinti sąžiningos 
konkurencijos laisvę vykdant joms pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės 
veiklos reguliavimu. To paties straipsnio 2 dalis detalizuoja 1 dalyje įtvirtintą 
nuostatą ir apibrėžia, kokius veiksmus valstybės valdymo ir savivaldos 
institucijoms draudžiama atlikti. Tai – priėmimas teisės aktų ar kitų sprendimų, 
kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų 
grupes, 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. Vadovaudamasis pirmiau pateiktomis 
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teisės aktų nuostatomis, teismas padarė išvadą, kad Konkurencijos taryba, prieš 
priimdama ginčijamą Nutarimą, kuriame pripažino Trakų rajono savivaldybės 
2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. S1-72 1 ir 3 punktus pažeidžiančiais 
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, privalėjo nustatyti, ar 
Trakų rajono savivaldybės veiksmuose šiuo konkrečiu atveju egzistuoja 
šių aplinkybių visuma: 1) ar Savivaldybės teisės aktas ar sprendimas teikia 
privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes; 2) ar dėl 
tokio teisės akto ar sprendimo atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų 
skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams ir 3) ar 
skirtingos konkurencijos sąlygos nėra sąlygotos Lietuvos Respublikos įstatymų 
reikalavimų vykdymu.

Teismas, remdamasis byloje surinktais ir ištirtais įrodymais, padarė 
išvadą, kad Konkurencijos taryba, priimdama ginčijamą Nutarimą, įvertino, 
ar Savivaldybės veiksmuose egzistuoja pirmiau nurodytų aplinkybių visuma, 
t. y. nustatė, kad Savivaldybė, nusprendusi be konkurso pirkti viešųjų 
teritorijų tvarkymo darbus iš UAB „Trakų paslaugos“ ir atitinkamai priėmusi 
2008 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. S1-72 bei 2008 m. balandžio 8 d. pasirašiusi 
Sutartį: 1) nepagrįstai suteikė privilegijas vienam ūkio subjektui, atitinkamai 
diskriminuodama kitus atitinkamoje rinkoje veikiančius ūkio subjektus; 2) dėl 
tokių Savivaldybės veiksmų ir priimtų sprendimų buvo užkirstas kelias kitiems 
atitinkamoje rinkoje veikiantiems ūkio subjektams siūlyti savo paslaugas, t. y. 
atsirado konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems 
ūkio subjektams; 3) nei Vietos savivaldos įstatymas, nei kiti savivaldybių veiklą 
reglamentuojantys teisės aktai nenustato jokių reikalavimų, kuriuos vykdant 
buvo būtina priimti teisės aktus, sąlygojančius nelygias konkurencijos sąlygas 
atskiroms ūkio subjektų grupėms, veikiančioms atitinkamoje rinkoje.

Teismas nustatė, kad šioje byloje tarp šalių iš esmės nėra ginčo dėl 
aplinkybių, kad Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo darbus 
gali atlikti ne tik UAB „Trakų paslaugos“, bet ir kiti šiam paslaugų rinkos 
segmente veikiantys ūkio subjektai, t. y. neginčytina, kad šiuo atveju aplinka 
rinkoje buvo konkurencinga. Neginčijama, kad nagrinėjamu atveju UAB 
„Trakų paslaugos“ buvo pasirinkta teikti Trakų ir Lentvario miestų viešųjų 
teritorijų tvarkymo darbų paslaugas ne viešojo konkurso būdu. Iš to seka, kad 
byloje kilęs ginčas tik dėl to, ar šiuo konkrečiu atveju Savivaldybės veiksmai 
buvo sąlygoti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatytos išimties, 
kuri numato, kad skirtingos konkurencijos sąlygos gali būti sąlygojamos 
Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų.

Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas nustatė, kad pareiškėjas 



292

I. Administracinių teismų praktika

UAB „Trakų paslaugos“ pripažįsta, jog Viešųjų pirkimų įstatyme nėra 
numatyta galimybė netaikyti viešųjų pirkimų procedūros klasikinio 
sektoriaus perkančiųjų organizacijų (kokia yra Savivaldybė) pirkimams, 
tačiau tvirtina, kad dėl šios priežasties įstatymas tik iš dalies įgyvendino ES 
viešųjų pirkimų direktyvas, o Konkurencijos taryba nagrinėjamoje situacijoje 
atitinkamai nesivadovavo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pateiktu šių 
direktyvų taisyklių teisiniu aiškinimu ir praktikoje suformuluotais kriterijais, 
suteikiančiais galimybes sudaryti sandorius be viešųjų pirkimų konkurso. 
UAB „Trakų paslaugos“ teigimu, atitinkamai tokių kriterijų tenkinimas reikštų 
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatytą išimtį ir eliminuotų 
šio straipsnio 1 dalyje valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms numatytą 
atsakomybę.

Teismas konstatavo, kad ginčo atsiradimo metu galiojusios Viešųjų 
pirkimų įstatymo redakcijos 3 straipsnis (2003-12-16 įstatymo Nr. IX-1894 
redakcija) nustatė, kokius kriterijus atitinkančių perkančiųjų organizacijų 
pirkimams yra taikomos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos procedūros. 
Neginčytina, kad UAB „Trakų paslaugos“ atitiko Viešųjų pirkimų įstatymo 
3 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą kriterijų, todėl pagal bendrą taisyklę 
UAB „Trakų paslaugos“ vykdomiems pirkimams turėjo būti taikomos viešųjų 
pirkimų procedūros, išskyrus, jei įstatymas leido tam tikras išimtis. Viešųjų 
pirkimų įstatymo 9 straipsnis numato atvejus, kada šiame įstatyme nustatyta 
viešųjų pirkimų tvarka nėra taikoma, kas šiuo atveju sąlygoja ir tai, kad viešųjų 
pirkimų teisės požiūriu nėra pažeidžiami Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 
2 dalyje įtvirtinti reikalavimai. Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 
3 punkte įtvirtinta, kad šio įstatymo reikalavimai (viešųjų pirkimų bendroji 
tvarka) netaikytina vandentvarkos, energetikos, transporto ar telekomunikacijų 
srityje veikiančių perkančiųjų organizacijų pirkimams, kurių tikslas – įsigyti 
paslaugas iš susietų įmonių arba iš bendrosios įmonės, įsteigtos perkančiųjų 
organizacijų šio įstatymo 55 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nustatytai 
veiklai, steigėjo ar su šiuo steigėju susietos įmonės, kai bent 80 procentų šių 
paslaugų vidutinės apyvartos Europos Bendrijoje per pastaruosius trejus metus 
tenka susietoms įmonėms.

Teismas priėjo prie išvados, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnyje 
vidiniai sandoriai, kokiais laikytini ir nagrinėjami sandoriai tarp Trakų rajono 
savivaldybės ir UAB „Trakų paslaugos“, nėra įvardinti kaip išimtiniai atvejai, 
suteikiantys galimybę netaikyti viešųjų pirkimų bendros tvarkos, t. y. nerengti 
konkurso. Teismas atkreipė dėmesį, kad pagal bendrąsias teisės aiškinimo 
taisykles, išimtys negali būti aiškinamos plečiamai, todėl priėjo išvadą, jog 
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viešojo pirkimo procedūros turi būti taikomos šioje byloje aptariamiems 
vidaus sandoriams, o tai reiškia, kad Savivaldybė turėjo pareigą skelbti viešąjį 
konkursą Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo darbams atlikti.

Pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-12-
05 nutartyje administracinėje byloje Nr. A756-1976/2008 yra pasisakęs, jog „EB 
viešųjų pirkimų teisės aktai bei su jais susijusi Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismo praktika nėra taikomi visais su Lietuvos Respublikoje vykstančiais 
viešaisiais pirkimais ar jų vykdymu susijusiais atvejais. Išimtys galimos tik 
tada, kai neviršijant EB teisėje nustatytos sandorių vertės, viešieji pirkimai dėl 
specifinio viešosios sutarties objekto, planuojamos sandorio vertės, atitinkamo 
sektoriaus ypatybių, tokių kaip rinkos dydis, struktūra, jos lokalus pobūdis, 
nedaro poveikio vidaus rinkos veikimui. Priešingai, jei sutartys yra reikšmingos 
vidaus rinkos veikimui, jų atžvilgiu taikomi tam tikri pagrindiniai vidaus 
rinkos ir viešųjų pirkimų principai, kylantys iš pačios EB sutarties nuostatų 
[...].“

Teismas konstatavo, kad Europos Bendrijos sutarties 249 straipsnis 
apibūdina direktyvas kaip privalomas kiekvienai valstybei narei, kuriai jos 
skirtos, siekiant jose keliamų tikslų, tačiau nacionalinei valdžiai paliekama teisė 
pasirinkti atitinkamas direktyvų įgyvendinimo formas ir būdus. Jeigu direktyva 
yra tinkamai perkeliama į nacionalinius teisės aktus ir atitinkamos vidaus 
priemonės tiesiogiai atspindi direktyvos turinį, pati savaime direktyva nėra 
tiesiogiai veikianti. Pabrėžtina, jog priežiūrą, kaip valstybės narės įgyvendina 
direktyvų nuostatas, atlieka Europos Komisija. Teismas priėjo prie išvados, 
jog nagrinėjamu atveju pareiškėjos UAB „Trakų paslaugos“ skunde paminėtos 
direktyvos, taip pat – ir ES Tarybos direktyva 92/50/EEB „Dėl viešojo paslaugų 
pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo“, buvo perkeltos į nacionalinę 
teisę, t. y. ir į Viešųjų pirkimų įstatymą, kuriame Lietuvos įstatymų leidėjas, 
pasirinkdamas valstybei priimtiniausią būdą, nustatė baigtinį sąrašą atvejų 
(VPĮ 9 str.), kuomet bendroji viešųjų pirkimų vykdymo tvarka netaikoma. Kaip 
jau buvo minėta, Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnyje pateiktame sąraše 
vidiniai sandoriai, kaip išimtiniai atvejai dėl viešųjų pirkimų bendros tvarkos 
negaliojimo, nėra įtraukti. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas priėjo prie 
išvados, kad pareiškėjo UAB „Trakų paslaugos“ skunde išdėstyta pozicija dėl 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo byloje Teckal prieš Comune di Vicmo 
suformuotų kriterijų taikymo nagrinėjamu atveju yra nepagrįsta. Dėl šių 
priežasčių, taikant Viešųjų pirkimų įstatymą, kuriame atitinkama išimtis nėra 
nustatyta, nėra pagrindo analizuoti, ar pirkimas, kurį vykdė Savivaldybė, atitiko 
byloje Teckal prieš Comune di Vicmo suformuotus kriterijus, t. y. nėra pagrindo 
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vertinti, ar: 1) perkančioji organizacija (Savivaldybė) kontroliuoja kitą sandorio 
šalį (UAB „Trakų paslaugos“) panašiai kaip savo tarnybas ar padalinius; b) ar 
kita sandorio šalis (UAB „Trakų paslaugos“) savo ruožtu vykdo didžiąją veiklos 
dalį kartu su perkančiąja organizacija (Savivaldybe). 

Teismas konstatavo, kad Konkurencijos taryba, priimdama 
2009 m. kovo 19 d. nutarimą Nr. 2S-7 veikė teisėtai ir pagrįstai, todėl pareiškėjo 
UAB „Trakų paslaugos“ skundą dėl šio nutarimo panaikinimo atmetė kaip 
nepagrįstą. Atsižvelgęs į Konstitucinio Teismo įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 
1 punkto, 64 straipsnio 1 dalies nuostatų analizę, teismas nagrinėjamu atveju 
nenustatė pagrindo, kuriuo remiantis galima būtų kreiptis į Konstitucinį Teismą 
dėl pareiškėjo UAB „Trakų paslaugos“ nurodytų įstatymų nuostatų atitikimo 
kitam įstatymui ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai, todėl pareiškėjo UAB 
„Trakų paslaugos“ prašymo dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą netenkino.

III.

Pareiškėjas UAB „Trakų paslaugos“ apeliaciniu skundu prašo: 1. Kreiptis 
į Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar Vietos savivaldos įstatymo 5 
straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 2 dalies 21 punktas ir 26 
punktas (ankstesnės redakcijos įstatymo 5 str. 2 d., 10 str. 3 d. ir 7 d., 17 str. 
21 p. ir 28 p.) neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai ta 
apimtimi, jog Vietos savivaldos įstatymo minėtais straipsniais sukurta teisinių 
priemonių visuma kuriant viešųjų paslaugų teikėjus ir per juos vykdant viešųjų 
paslaugų teikimą, neįmanoma pasinaudoti, kadangi įsteigtų viešųjų paslaugų 
teikėjų veikla prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai; 2. 
Kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl preliminaraus sprendimo 
priėmimo pirmiau apelianto išdėstytais trimis Europos Bendrijų teisės taikymo 
klausimais; 3. Gautų išaiškinimų ir apelianto išdėstytų argumentų pagrindu 
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. 
sprendimą, priimtą administracinėje byloje Nr. I-1576-561/2009 ir perduoti 
bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinį skundą 
grindžia šiais motyvais:

1. Pirmosios instancijos teismas netyrė aplinkybių, kurios yra svarbios 
vertinant UAB „Trakų paslaugos“ ir Trakų rajono savivaldybės administracijos 
sudaryto sandorio teisėtumą ir dėl sandorio sudarymo aplinkybių nepasisakė. 
UAB „Trakų paslaugos“ duomenimis, Trakų rajono savivaldybė (toliau – ir 
Savivaldybė) 2005 m. viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka buvo sudariusi 
teritorijų ir aplinkos tvarkymo sutartį su UAB „Grigiškių komunalinis ūkis“, 
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kuri konkurse pasiūlė mažiausias paslaugų kainas (2009 m. balandžio 9 d. 
skundo priedas Nr. 6), tačiau nesugebėjo pasiūlytomis kainomis teikti 
kokybiškų paslaugų ir nuolat pažeidinėjo sudarytos sutarties nuostatas, todėl 
2007 m. viešojo pirkimo sutartis buvo nutraukta (2009 m. balandžio 9 d. 
skundo priedas Nr. 7). Atsižvelgiant į tai, jog teritorijų tvarkymo paslaugos 
turi būti teikiamos nenutrūkstamai nuolat, ir tokioms paslaugoms teikti 
reikia specialios technikos bei kitų resursų, Trakų rajono savivaldybė, dar 
1998 m. savivaldybės įsteigtai ir visiškai kontroliuojamai, uždarajai akcinei 
bendrovei „Trakų paslaugos“ (2009 m. balandžio 9 d. skundo priedas Nr. 4) 
pirmiau minėtu sprendimu pavedė teikti teritorijų tvarkymo paslaugas Trakų 
ir Lentvario miestuose, todėl UAB „Trakų paslaugos“ investavo į aplinkos 
tvarkymo techniką dideles pinigų sumas (2009 m. balandžio 9 d. skundo 
priedas Nr. 8) ir pradėjo teikti jiems pavestas paslaugas savivaldybės nurodytais 
įkainiais. Panašios aplinkybės buvo susiklosčiusios ir ETT nagrinėtoje byloje 
Nr. C-340/04 Cabotermo. 

2. Teismas netyrė pareiškėjo argumentų dėl atitinkamos teritorinės 
rinkos ir neatsižvelgė į tarybos nutarime nurodytas aplinkybes dėl to, 
jog minėtų paslaugų teikimui reikalingas žmogaus rankų darbas, todėl 
potencialūs paslaugų teikėjai turėtų vykdyti veiklą arti Trakų ir Lentvario 
miestų, todėl, pareiškėjo nuomone, Konkurencijos tarybos nutarime įvardinta 
geografinė rinka, apimanti Vilniaus miesto, Vilniaus rajono ir net Elektrėnų 
rajono savivaldybes, buvo per plačiai apibrėžta konkurencinė rinka. Teismas 
nepagrįstai sprendime pripažino, jog nėra ginčo, kad rinkoje aplinka buvo 
konkurencinga, kadangi nebuvo tirtas geografinės rinkos nustatymo 
pagrįstumas.

3. Teismas sprendime neišdėstė savo pozicijos dėl konkurencijos ir 
vietos savivaldos įstatymo santykio, tačiau nusprendė, jog nėra pagrindo pagal 
pareiškėjo prašymą kreiptis į LR Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar 
Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 
2 dalies 21 punktas ir 26 punktas (ankstesnės redakcijos įstatymo 5 str. 2 d., 
10 str. 3 d. ir 7 d., 17 str. 21 p. ir 28 p.) neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 
4 straipsnio 2 daliai ta apimtimi, jog Vietos savivaldos įstatymo minėtais 
straipsniais sukurta teisinių priemonių visuma kuriant viešųjų paslaugų teikėjus 
neįmanoma pasinaudoti, kadangi įsteigtų viešųjų paslaugų teikėjų veikla 
neatitiktų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies. Tokia teismo išvada 
nepagrįsta jokiais teismo argumentais ir prieštarauja ABTĮ 81 straipsniui, 
kadangi pareiškėjas nurodė akivaizdžius motyvus ir paaiškinimus (skundo 
5 ir 6 argumentai), kokios įstatymo normos ir kokia apimtimi, jo manymu, 
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prieštarauja Konstitucijai ir kokia Konkurencijos įstatymo norma ir kokia 
apimtimi prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo reikalavimams.

4. Teismas sprendime nevertino ir nepasisakė dėl 2009 m. rugpjūčio 24 d. 
posėdžio metu pareiškėjo pateiktų iš atsakovo išreikalautų įrodymų vertinimo, 
kuriuos teismas pridėjo prie bylos tame pačiame posėdyje. 

5. Šiuo metu galiojančiame viešųjų pirkimų įstatyme (2009 m. rugsėjo 1 d. 
redakcija), siekiant pirkimų skaidrumo, panaikintos bet kokios tiesioginės 
nuorodos ir galimybės sudaryti vidaus sandorius, net ir tuos, kuriuos sudaro 
komunalinio sektoriaus perkančiosios organizacijos, todėl įstatymu numatyta 
bendroji tvarka, pagal kurią, priklausomai nuo VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų perkančiosioms organizacijoms taikomų kriterijų, įstatymas visada 
įpareigoja skelbti viešuosius pirkimus, jeigu tokia perkančioji organizacija 
ketina sudaryti sutartį su trečiuoju asmeniu. Todėl galima laikyti, jog šiuo 
metu Lietuva yra tinkamai įgyvendinusi bendrą viešųjų pirkimų direktyvose 
Nr. 92/50/EEB, 93/36/EEB ir 93/37/EEB nurodytą taisyklę dėl konkurencingos 
procedūros (viešųjų pirkimų) privalomumo sudarant sutartis su trečiaisiais 
asmenimis dėl paslaugų teikimo. Atsižvelgiant į tai, jog viešųjų pirkimų 
įstatymas įgyvendina Europos Bendrijos steigimo sutarties bei Europos 
Sąjungos reglamentų ir direktyvų, susijusių su konkurencija ir viešaisiais 
pirkimais, nuostatas nacionaliniu lygiu, aiškinant viešųjų pirkimų sutarčių 
sudarymo taisykles ir tokių taisyklių išimtis, turi būti vadovaujamasi EB 
teisėje įtvirtintų taisyklių teisiniu aiškinimu, kurį vykdo Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas, nepaisant to, jog direktyvos nuostatos, suteikiančios teisę 
klasikinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms sudaryti vidaus sandorius, 
nebuvo perkeltos (ginčo santykiams taikomu atveju – iš dalies buvo perkeltos) 
į nacionalinę teisę. Pirmosios instancijos teismas byloje aiškinosi, ar direktyvų 
nuostatos, numatančios išimtis iš viešųjų pirkimų tvarkos (bei atitinkamai 
konkurencijos normų) taikymo privalo būti taikomos tiesiogiai, jeigu valstybė 
pasirinko jų neįgyvendinti, bei atitinkamai – ar turėtų būti taikomos ESTT 
praktikoje suformuotos vidaus sandorių sudarymo sąlygos, kurias pirmą kartą 
ETT apibrėžė Teckal (C-107/98) byloje. Nagrinėjamu atveju santykiai, susiklostę 
tarp sutarties šalių, visiškai atitinka Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
išdėstytus kriterijus. Atkreipia dėmesį ir į tai, jog minėta konkurencijos taisyklių 
ir viešųjų pirkimų procedūrų išimtis, suformuluota ESTT nagrinėjant santykius 
tarp klasikinio sektoriaus perkančiosios organizacijos ir tiekėjo (kokia yra Trakų 
savivaldybė), papildo viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą, išplėsdama tokios 
išimties taikymą ne tik komunalinio sektoriaus vykdomiems pirkimams (VPĮ 
10 str. 3 d. 3 p.), bet ir klasikinio sektoriaus vykdomiems pirkimams. 
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6. Apeliantas neginčija, jog Lietuva perkėlė direktyvų Nr. 92/50/EEB, 
93/36/EEB, 1993/37/EEB nuostatas į nacionalinę teisę ir jų pagrindu numatė 
bendrą taisyklę – asmenims, atitinkantiems perkančiosios organizacijos teisinį 
statusą skelbti konkursus dėl paslaugų, prekių ir darbų įsigijimo bei neginčija, 
jog vidaus sandorių išimtis nacionalinėje teisėje expressis verbis neįtvirtinta, 
kadangi atitinkamos direktyvų nuostatos nebuvo įgyvendintos nacionalinėje 
teisėje, o pačios direktyvos šiuo atveju nėra tiesiogiai taikomos, tačiau mano, 
jog ESTT bylose suformuluotos vidaus sandorių taikymo taisyklės turi būti 
taikomos visais atvejais, kadangi (ko nenagrinėjo pirmosios instancijos teismas) 
ESTT savo nagrinėtose bylose minėtas vidaus sandorių taikymo taisykles 
kildina ne iš viešųjų pirkimų direktyvų, iš kurių vienoje jos ir taip pakankamai 
aiškiai išreikštos, o iš EB steigimo sutarties (kuri yra privaloma visoms 
valstybėms narėms ir tiesiogiai taikoma) 12, 43 ir 49 straipsniuose nustatytų 
taisyklių ir jų konkrečios išraiškos – bendrųjų principų. <...> Reikia atsižvelgti 
į tai, kad viešųjų pirkimų direktyvos savo ruožtu siekia tik įgyvendinti 
pagrindines EB sutarties taisykles, pirmiausia išplaukiančias iš pagrindiniu 
laisvių. Taigi išimtys iš direktyvų yra galiausiai tų principų išimtys. Minėtų 
vidaus sandorių kriterijų taikymas ar netaikymas priklauso ne nuo viešųjų 
pirkimų direktyvų turinio ir jų visiško ar dalinio perkėlimo į nacionalinę teisę, 
o yra kildinami iš bendrųjų nediskriminavimo, vienodo požiūrio ir skaidrumo 
principų ribojimų, įtvirtintų EB Steigimo sutartyje, ir minėtus principus 
aiškinančio Europos Bendrijų Teisingumo Teismo suformuluotos EB Steigimo 
sutarties nuostatose įtvirtintų bendrųjų principų ribojimų (vidaus sandorių 
sudarymo) taisyklės, apelianto nuomone, yra tiesiogiai taikytinos visais 
atvejais, kai perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens sudaromas sandoris 
atitinka ESTT nagrinėtoje Teckal byloje suformuotus ir vėliau nagrinėtose 
bylose išplėtotus kriterijus. Apelianto nuomone, svarbu išsiaiškinti, kas lemia 
platų ESTT suformuluotos vidaus sandorių išimties taikymą viešųjų pirkimų 
ir konkurencijos teisės normoms, todėl toliau aptartina antroji priežastis, dėl 
kurios, apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo argumentai atmestini, 
o skundžiamas teismo sprendimas naikintinas.

7. Įvertinus EB sutarties nuostatų, susijusių su nediskriminavimo ir 
konkurencijos principų taikymu, bei jų išaiškinimų ir galimų ribojimų sąlygas, 
suformuluotas ESTT aiškinant EB steigimo sutarties ir jos pagrindu sukurtų 
direktyvų nuostatas, akivaizdu, jog nacionalinėje teisėje buvo įgyvendintos 
bendrosios EB Steigimo sutarties ir direktyvų nuostatos dėl konkurencijos ir 
viešųjų pirkimų organizavimo principų, tačiau taip pat nacionalinėje teisėje 
buvo įgyvendintos ir EB sutarties 86 straipsnio 2 dalyje bei Europos vietos 
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savivaldos chartijoje įtvirtintos sąlygos ir bendrosios nuostatos, numatančios 
galimybę netaikyti privalomos viešųjų pirkimų tvarkos. Šios sąlygos vienai 
vidaus sandorio šaliai yra suteiktos Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 
2 dalimi, 9 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu ir 26 punktu 
(ankstesnės redakcijos įstatymo 5 str. 2 d., 10 str. 3 d. ir 7 d., 17 str. 21 p. ir 
28 p.), kuriomis turi teisę naudotis vietos savivaldos institucija, ir kuriomis 
pasinaudojus, tai nelaikoma konkurencijos teisės pažeidimu. Konkurencijos 
bei viešųjų pirkimų nuostatų ir principų, įtvirtintų EB steigimo sutartyje ir 
antriniuose dokumentuose, taikymą ir aiškinimą visos Europos lygiu vykdo 
ESTT, todėl negalima nesivadovauti ESTT praktika vien tuo pagrindu, jog 
konkrečioje byloje teismas aiškino direktyvose numatytos išimties taikymo 
sąlygas, kadangi visais atvejais direktyvose nurodytų nuostatų išimtys yra 
bendrųjų EB Steigimo sutartyje įtvirtintu principų ir taisyklių išimtys, 
kurių taikymo ir galiojimo sąlygų negali ignoruoti valstybė narė. Pirmosios 
instancijos teismas šių pareiškėjo argumentų nevertino, todėl, apelianto 
nuomone, pažeidė ABTĮ 81 straipsnį bei 86 straipsnį.

8. Vietos savivaldos institucijų diskreciją laiduoja jau anksčiau šioje byloje 
minėta Europos vietos savivaldos chartija (LR ratifikuota 1999 m. gegužės 25 d. 
įstatymu Nr. VIII-1197). Šios chartijos 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad 
„vietinės valdžios organai savarankiškai nustato savo vidinę administracinę 
struktūrą, atitinkančią vietinių gyventojų poreikius ir užtikrinančią veiksmingą 
valdymą“. Panašios ir detalizuojančios nuostatos yra įtvirtintos ir LR Vietos 
savivaldos įstatyme. Todėl konkurencijos įstatymo reikalavimai visada 
pažeidimu traktuoti bet kokią be konkurso sudaromą sutartį – t. y. taip, kaip 
tokie reikalavimai buvo įvertinti teismo skundžiamame sprendime, prieštarauja 
Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, 9 straipsnio 1 dalimi, 16 
straipsnio 2 dalies 21 punktu ir 26 punktu (ankstesnės redakcijos įstatymo 
5 str. 2 d., 10 str. 3 d. ir 7 d., 17 str. 21 p. ir 28 p.) suteiktoms teisėms vietos 
savivaldos institucijai savarankiškai pasirinkti viešųjų paslaugų teikimo ir 
įgyvendinimo būdus ir priemones. Apelianto nuomone, įstatymais savivaldybei 
deleguotų pareigų ir suteiktų teisių įgyvendinimas negali būti neteisėtu, tokių 
įstatymo nuostatų nepripažinus prieštaraujančiomis kitiems įstatymams (šiuo 
atveju Konkurencijos įstatymo 4 str. 2 d. ar Viešųjų pirkimų įstatymo VPĮ 10 
str. 3 d.) ar Konstitucijai, kadangi, priešingu atveju, toks teisinis reguliavimas, 
kai savivaldybei deleguotoms pareigoms įgyvendinti įstatymu yra suteikiamos 
teisės steigti viešųjų paslaugų teikėjus, tačiau tokie teikėjai vadovaujantis 
kitais įstatymais negali vykdyti jiems pavestų paslaugų teikimo funkcijų, 
apskritai netektų prasmės ir savo tikslo. Apelianto manymu, byloje taikytos 
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konkurencijos įstatymo normos turinio „skirtingų konkurencijos sąlygų 
neįmanoma išvengti, vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus“ 
aiškinimas nedera su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme 
numatytomis vietos savivaldai suteiktomis teisėmis viešąsias paslaugas 
teikti per savo įsteigtus ar kontroliuojamus paslaugų teikėjus, todėl siekiant 
išsiaiškinti dviejų įstatymų konkuruojančių normų taikymo galimybes 
ir išsamiai išnagrinėti bylą, yra pagrindas kreiptis į Lietuvos Respublikos 
Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Vietos savivaldos įstatymo 5 
straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 2 dalies 21 punktas ir 26 
punktas (ankstesnės redakcijos įstatymo 5 str. 2 d., 10 str. 3 d. ir 7 d., 17 str. 
21 p. ir 28 p.) neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai ta 
apimtimi, jog Vietos savivaldos įstatymo minėtais straipsniais sukurta teisinių 
priemonių visuma kuriant viešųjų paslaugų teikėjus ir per juos vykdant 
viešųjų paslaugų teikimą, neįmanoma pasinaudoti, kadangi įsteigtų viešųjų 
paslaugų teikėjų veikla prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 
daliai. Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytus argumentus dėl viešųjų pirkimų 
procedūrų ir konkurencijos normų santykio bei galimybių pasinaudoti Teckal 
byloje suformuluotais vidaus sandorio išimties kriterijais apeliantas mano, 
jog tokie kriterijai taikytini visais atvejais, kadangi jų taikymą nulemia ne 
direktyvose nurodytų atitinkamų išimčių perkėlimas į nacionalinę teisę, tačiau 
bendrieji iš EB Steigimo sutarties 12 straipsnio, 46 straipsnio, 49 straipsnio, 86 
straipsnio išplaukiantys nediskriminavimo, laisvės teikti paslaugas, sąžiningos 
konkurencijos ir jos ribojimo galimybių principai, kurių netaikymo sąlygas 
suformulavo ir išplėtojo ESTT praktika, aiškindama direktyvas ir atitinkamas 
EB Steigimo sutarties nuostatas. Šioje byloje susiklosčiusioje situacijoje yra 
svarbu išsiaiškinti kelis EB teisės taikymo ir aiškinimo klausimus, atsakymai 
į kuriuos nulemtų teisingą bylos išnagrinėjimą ir tinkamą viešųjų pirkimų ir 
konkurencijos normų aiškinimą ir taikymą. Svarbu atsakyti į klausimą, ar 
nacionalinėje teisėje galiojant LR viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintai bendrai 
tvarkai, pagal kurią privaloma rengti viešuosius pirkimus visiems įstatyme 
apibrėžtiems subjektams (t. y. perkėlus viešųjų pirkimų direktyvų 92/50/
EEB, 93/36/EEB, 93/37/EEB nuostatas į nacionalinę teisę) ir tiesiogiai LR 
viešųjų pirkimų įstatyme nenumačius viešųjų pirkimų procedūrų netaikymo 
galimybių vidaus sandorių sudarymo atvejams, tačiau kartu nacionalinėje 
teisėje koegzistuojant Vietos savivaldos įstatyme numatytam teisiniam 
reguliavimui, kuriuo vietos savivaldos institucijoms yra suteikta galimybė 
viešąsias paslaugas teikti arba per savivaldybių įsteigtus paslaugų teikėjus, arba 
pagal sudarytas sutartis viešai pasirenkant fizinius ar juridinius asmenis, tokiu 
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teisiniu reguliavimu vietos savivaldos institucijai yra laiduojama teisė sudaryti 
Teckal kriterijus atitinkančius vidaus sandorius su trečiaisiais asmenimis ir tai 
nėra laikoma viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimu. Jeigu atsakymas į pirmąjį 
klausimą yra neigiamas, tuomet antruoju pateikiamu klausimu privalu 
išsiaiškinti, ar į nacionalinius įstatymus perkėlus viešųjų pirkimų direktyvų 
bendrąsias nuostatas ir perkančio šioms organizacijoms numačius besąlyginę 
pareigą prekes, paslaugas ir darbus įsigyti per viešųjų pirkimų procedūras, 
Europos Bendrijų steigimo sutarties 12, 46, 49, 86 straipsnių nuostatos ir jų 
reikšmės aiškinimo bei plėtojimo metu ESTT praktikoje (ESTT sprendimų 
bylose Nr. C-107/98 Teckal 49, 50 punktai, Nr. C-26/03 Stadt Halle and 
RPL Lodau ECR I-l, 49 punktą; Nr. C-84/03 Komisija prieš Ispaniją [2005] 
ECR 1-139, 38 punktą; Nr. C-29/04 Komisija prieš Austriją ECR 1-9705, 34 
punktą; Nr. C-340/04 Carbotermo ir Consorzio Alisei, 33 punktą, Nr. C-410/04 
ANAV prieš Commune di Bari 14, 15 p., Nr. C-295/05 Asemfo prieš Tragsa) 
suformuluotais vidaus sandorių kriterijais galima pasinaudoti nepaisant 
nacionalinio teisinio reguliavimo, kadangi Europos Bendrijų steigimo sutarties 
nuostatos ir jų aiškinimo praktika yra tiesiogiai taikomi viešųjų pirkimų 
teisės šaltiniai, o Teckal byloje suformuluoti ir kitose bylose išplėtoti vidaus 
sandorių taikymo kriterijai yra ne tik ES viešųjų pirkimų direktyvų taikymo 
šaltinis, bet visos ES viešųjų pirkimų teisinės sistemos dalis. Jeigu į bent vieną 
iš pirmiau nurodytų atsakymas yra teigiamas, tuomet, apelianto nuomone, 
svarbu išsiaiškinti, ar UAB „Trakų paslaugos“ vykdoma veikla savo steigėjo 
ir savininko naudai, sudaranti 84,25 procentus visų UAB „Trakų paslaugos“ 
gaunamų pajamų, gali būti laikoma sąlyga, tenkinančia antrąjį vidaus sandorio 
taikymo kriterijų Teckal bylos prasme, jeigu likusią dalį pajamų UAB „Trakų 
paslaugos“ gauna ne iš veiklos, vykdomos kartu su savininku ar savininko 
naudai.

Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepimu prašo 
pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą 
palikti nepakeistą. Pabrėžia, kad Konkurencijos taryba neginčija savivaldybės 
teisės ir pareigos vykdyti įstatymu jai priskirtas funkcijas, tačiau savo veikloje 
pastarosios privalo vadovautis įstatymais – taip pat Viešųjų pirkimų įstatymo 
ir Konkurencijos įstatymo nuostatomis. Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 
6 punkte numatyta, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo 
administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti 
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Taigi, 
organizuodama tam tikrų paslaugų teikimą, Trakų rajono savivaldybė, be 
kitų teisės aktų, privalo vadovautis ir pirmiau paminėtais įstatymais, įskaitant 
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ir konstitucinį konkurencijos principą. Apelianto prašymas kreiptis į Lietuvos 
Konstitucinį Teismą neva dėl konkurencinio pranašumo komunalinio 
sektoriaus bendrovei lyginant su klasikinio sektoriaus bendrove yra nepagrįstas, 
kadangi vien tai, kad bendrovės priklauso skirtingiems veiklos sektoriams 
savaime rodo, kad bendrovės veikia skirtingose prekių ar paslaugų rinkose 
ir tarpusavyje nekonkuruoja. Atsakovo vertinimu, UAB „Trakų paslaugos“ 
išdėstyta pozicija dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo byloje Teckal (C-
107/98) suformuluotų kriterijų taikymo nagrinėjamu atveju yra nepagrįsta, 
kadangi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. gruodžio 15 d. 
administracinėje byloje Nr. A756-1976/2008 jau buvo pasisakęs dėl minėtų 
kriterijų netaikymo tais atvejais, kai Viešųjų pirkimų įstatymas nenustato 
išimčių. Kadangi Europos Komisija pastabų dėl viešųjų pirkimų direktyvų 
perkėlimo į nacionalinę teisę neturėjo, laikytina, kad Lietuvos Respublika 
yra tinkamai įvykdžiusi pareigą perkelti direktyvų nuostatas, o apelianto 
samprotavimai dėl netinkamo direktyvų nuostatų perkėlimo ir tiesioginio EB 
sutarties 86 straipsnio taikymo yra nepagrįsti, kadangi šios teisinės kategorijos, 
atsižvelgus į direktyvos reikalavimus, jau yra sureguliuotos nacionalinėje 
teisėje.

Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu palaiko pareiškėjo 
(apelianto) poziciją, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai išnagrinėjo 
pareiškėjo skundą, nevertino arba neišsamiai ištyrė visus byloje esančius 
įrodymus ir argumentus, taip pat palaiko prašymus kreiptis į Lietuvos 
Respublikos Konstitucinį teismą prašant ištirti, ar Vietos savivaldos įstatymo 5 
straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 2 dalies 21 punktas ir 26 
punktas (ankstesnės redakcijos įstatymo 5 str. 2 d., 10 str. 3 d. ir 7 d., 17 str. 
21 p. ir 28 p.) neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai ta 
apimtimi, jog Vietos savivaldos įstatymo minėtais straipsniais sukurta teisinių 
priemonių visuma kuriant viešųjų paslaugų teikėjus ir per juos vykdant viešųjų 
paslaugų teikimą, neįmanoma pasinaudoti, kadangi įsteigtų viešųjų paslaugų 
teikėjų veikla prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai; 2. bei 
kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl preliminaraus sprendimo 
priėmimo pareiškėjo (apelianto) išdėstytais trimis Europos Bendrijų teisės 
taikymo klausimais. Gautų išaiškinimų ir pareiškėjo (apelianto) išdėstytų 
argumentų pagrindu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos 
teismui nagrinėti iš naujo.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

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

Apeliacinis skundas atmestinas.
Pareiškėjas ginčija Konkurencijos tarybos 2009 m. kovo 19 d. nutarimą 

Nr. 2S-7 (toliau – ir Nutarimas), kuriuo buvo pripažinta, kad Trakų rajono 
savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. S1-72 „Dėl pavedimo 
UAB „Trakų paslaugos“ vykdyti viešųjų teritorijų tvarkymo darbus“ 1 ir 3 
punktai pažeidžia Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – ir 
Konkurencijos įstatymas) 4 straipsnio reikalavimus ir Trakų rajono savivaldybė 
buvo įpareigota per 3 mėnesius nuo Nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo 
minėtas nuostatas panaikinti ir nutraukti 2008 m. balandžio 8 d. tarp Trakų 
rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Trakų paslaugos“ sudarytą Trakų 
ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo darbų sutartį Nr. T1-106/116.

Minėtu Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu (I t., b. l. 8) buvo 
pavesta UAB „Trakų paslaugos“ vykdyti Trakų ir Lentvario miestų viešųjų 
teritorijų tvarkymo darbus (1 p.), patvirtinti konkretūs paslaugų teikimo 
tarifai (2 p.), savivaldybės administracijos direktorius įgaliotas sudaryti 
sutartį su pareiškėju dėl minėtų paslaugų teikimo (3 p.). Taigi šiuo sprendimu 
savivaldybė savo įsteigtam ir kontroliuojamam ūkio subjektui (I t., b. l. 17–19) 
be konkurso ar kitų konkurencinių sąlygų pavedė vykdyti minėtus darbus 
pagal savivaldybės nustatomus paslaugų įkainius.

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis (šiam ginčui aktuali 
1999 m. kovo 23 d. įstatymo Nr. VIII-1099 redakcija) įtvirtino valstybės 
valdymo ir savivaldos institucijų pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos 
laisvę. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis (1999 m. kovo 23 d. įstatymo 
Nr. VIII-1099 redakcija) apibrėžė, kokius veiksmus valstybės valdymo ir 
savivaldos institucijoms draudžiama atlikti kaip nesuderinamus su sąžiningos 
konkurencijos laisve: teisės aktų ar kitų sprendimų, kurie teikia privilegijas 
arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes priėmimas, 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.

Vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas paminėtas 
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nuostatas, yra nurodęs, jog Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 
(1999 m. kovo 23 d. įstatymo Nr. VIII-1099 redakcija) pažeidimas gali būti 
konstatuojamas, kai nustatoma šių trijų aplinkybių visuma: 1) valstybės 
valdymo ar savivaldos institucijos teisės aktas ar 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 (pvz., 2009 m. sausio 16 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A756-91/2009; 2009 m. birželio 25 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A822-762/2009).

Nustačius, jog nėra bent vienos iš paminėtų aplinkybių, aptariami Trakų 
rajono savivaldybės tarybos veiksmai negalėtų būti pripažinti pažeidžiančiais 
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.

V.

Atsakovo sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą pareiškėjas pirmiausia 
įrodinėja teigdamas, kad teisę sudaryti nagrinėjamo pobūdžio sutartį Trakų 
rajono savivaldybei suteikė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 
todėl Konkurencijos įstatymo normos šios teisės negali riboti.

2008 m. balandžio 8 d. tarp Trakų rajono savivaldybės administracijos 
ir UAB „Trakų paslaugos“ sudarytos Trakų ir Lentvario miestų viešųjų 
teritorijų tvarkymo darbų sutarties Nr. T1-106/116 objektas yra Trakų ir 
Lentvario miestų viešųjų teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros 
darbai (I t., b. l. 9). Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 
(2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1245 redakcija, galiojusi Trakų rajono 
savivaldybės sprendimo priėmimo ir sutarties pasirašymo metu) 19 punktu, 
švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimas buvo priskirtoji (ribotai 
savarankiška) savivaldybės funkcija. Visos savivaldybės funkcijos pagal 
veiklos pobūdį buvo skirstomos į vietos valdžios, viešojo administravimo 
ir viešųjų paslaugų teikimo paslaugas (Vietos savivaldos įstatymo 5 str. 2 d. 
(2003 m. sausio 28 d. įstatymo Nr. IX-1327 redakcija). Akivaizdu, jog šioje 
byloje aptariamos paslaugos – Trakų ir Lentvario miesto viešųjų teritorijų 
tvarkymo darbai (valymas, priežiūra) – tai neatlygintinos viešosios paslaugos, 
už kurių teikimą gyventojams buvo atsakingos vietos savivaldos institucijos 
(Vietos savivaldos įstatymo (2000 m. spalio 12 d. įstatymo Nr. VIII-2018 
redakcija) 10 str. 1 d.).

Pagal Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 2 dalį (2003 m. sausio 28 d. 
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įstatymo Nr. IX-1327 redakcija), viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti 
paslaugų teikėjai arba pagal su savivaldybėmis sudarytas sutartis kiti fiziniai 
bei juridiniai asmenys, pasirenkami viešai. Tai, kad savivaldybė organizuoja 
viešųjų paslaugų teikimą per esančius viešųjų paslaugų teikėjus (biudžetines ir 
viešąsias įstaigas, savivaldybės įmones, akcines bendroves ir kitus subjektus), 
steigdama naujus viešųjų paslaugų teikėjus (viešąsias ir kitas įstaigas bei 
įmones) arba sudarydama viešųjų paslaugų teikimo sutartis su fiziniais ir 
juridiniais asmenimis, Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo 
metu įtvirtino ir Vietos savivaldos įstatymo 10 straipsnio 3 dalis (Lietuvos 
Respublikos 2000 m. spalio 12 d. įstatymo Nr. VIII-2018 redakcija).

Iš paminėtų įstatymo nuostatų matyti, jog Vietos savivaldos įstatymas 
numatė keletą būdų, kaip gali būti teikiamos savivaldybių viešosios paslaugos. 
Vis dėlto, skirtingai nei mano pareiškėjas, aptartomis Vietos savivaldos įstatymo 
nuostatomis suteikta savivaldybių teisė viešųjų paslaugų teikimą pavesti savo 
įsteigtiems ūkio subjektams nebuvo absoliuti, ji turėjo būti įgyvendinama teisės 
aktų nustatyta tvarka. 

Išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, kad teisės negalima traktuoti 
vien kaip teksto, kuriame expressis verbis yra išdėstytos tam tikros teisės 
nuostatos; teisinės realybės negalima traktuoti vien kaip jos tekstinės 
formos, vien kaip tiesiogiai išreikštų nuostatų visumos (Konstitucinio 
Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas). Be to, tam tikro eksplicitinio 
teisinio reguliavimo nenustatymas (teisinio reguliavimo stoka, atitinkamų 
eksplicitinių nuostatų nebuvimas) atitinkamame teisės akte dar nereiškia, 
kad tas teisės aktas atitinkamų visuomeninių santykių apskritai nereguliuoja, 
juo labiau kad tų visuomeninių santykių nereguliuoja jokie kiti teisės aktai. 
Tam tikro eksplicitinio teisinio reguliavimo nenustatymas tiriamajame teisės 
akte gali būti siejamas su įvairiomis teisinėmis situacijomis, pavyzdžiui, 
tam tikro eksplicitinio teisinio reguliavimo nenustatymą būtent tame teisės 
akte gali atstoti tai, kad atitinkamos teisės nuostatos yra eksplicitiškai arba 
implicitiškai įtvirtintos kitame teisės akte (žr., mutatis mutandis, Konstitucinio 
Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą). Teisė, kaip visuomeninių santykių 
reguliavimo priemonė, pasižymi sisteminiu pobūdžiu. Todėl aplinkybė, kad 
tam tikrų nuostatų nėra viename teisės akte, nereiškia, kad jos negali būti 
įtvirtintos ir reguliuoti tam tikrą klausimą kitame teisės akte. 

Visa savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo 
subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti 
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus (Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 
(2006 m. liepos 4 d. įstatymo Nr. X-748 redakcija) 8 p.), taip pat ir įtvirtintus 
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aukščiausiajame šalies įstatyme – Konstitucijoje. Nagrinėjamos bylos kontekste 
tai reiškia, jog savivaldybė (vietos savivaldos institucijos, pareigūnai), 
įgyvendindama aptariamą teisę pasirinkti kaip bus teikiamos viešosios 
paslaugos, privalo užtikrinti, kad sprendimas viešųjų paslaugų teikimo vykdymą 
pavesti savo įsteigtam paslaugų teikėjui nepažeistų Konstitucijos 46 straipsnio 
4 dalyje įtvirtintos sąžiningos konkurencijos laisvės, kurią ordinarinio įstatymo 
lygmenyje, be kita ko, atspindi ir yra skirtas ją užtikrinti ginčo teisiniams 
santykiams taikytinas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis. Konstitucinis 
reikalavimas užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, kurį, be kita ko, išreiškia 
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis, negali būti vertinamas, kaip nepagrįstai 
ribojantis minėtą savivaldybių (vietos savivaldos institucijų) diskreciją. 

Apibendrinant prieš tai paminėtus argumentus, darytina išvada, 
kad Vietos savivaldos įstatyme ir Konkurencijos įstatyme įtvirtintą teisinį 
reguliavimą šiuo atveju reikia taikyti sistemiškai. Vietos savivaldos įstatymas 
tik įtvirtino abstrakčią, bendro pobūdžio savivaldybės galimybę (subjektinę 
teisę kaip abstraktų elgesio modelį) pasirinkti keletą skirtingų būdų, kaip 
bus užtikrinamas viešųjų paslaugų teikimas. Tuo tarpu Konkurencijos 
įstatymas nustatė šios galimybės (teisės) įgyvendinimo sąlygas. Savivaldybė 
privalėjo paisyti šių sąlygų savo veikloje ir elgtis taip, kad įgyvendindama 
šią savo galimybę, priimdama teisės aktus ar kitus sprendimus, neteiktų 
privilegijų ir (arba) nediskriminuotų atskirų ūkio subjektų ar jų grupių, dėl 
ko atsirastų ar galėtų atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje 
rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams (išskyrus atvejus, kai skirtingų 
konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos 
įstatymų reikalavimus; Konkurencijos įstatymo 4 str. 2 d.). Šiuo aspektu taip 
pat pastebėtina, kad negali būti tapatinamas teisės įgyvendinimas ir vykdymas. 
Todėl negalima teigti, kad savivaldybei suteiktos teisės įgyvendinimas šiuo 
konkrečiu atveju reiškia įstatymų reikalavimų vykdymą Konkurencijos 
įstatymo 4 straipsnio 2 dalies prasme ir tokiu būdu yra eliminuojamas 
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies poveikis ginčo situacijai.

Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog Konstitucinis Teismas 
nenagrinėja, ar vienas įstatymas atitinka kitą įstatymą (Konstitucinio Teismo 
2001 m. balandžio 2 d. nutarimas), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai 
atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą kreiptis į šį teismą dėl Vietos savivaldos 
įstatymo nuostatų atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui. Išplėstinei 
teisėjų kolegijai nekyla abejonių ir dėl kitų šioje byloje taikytinų teisės 
normų atitikties Konstitucijai, todėl pagrindo kreiptis į Lietuvos Respublikos 
Konstitucinį Teismą nėra. 
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VI.

Pareiškėjas atsakovo nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą ginčija ir tuo 
aspektu, kad, pasak pareiškėjo, nagrinėjamam sandoriui tarp Trakų rajono 
savivaldybės ir UAB „Trakų paslaugos“ Viešųjų pirkimo įstatymo normos 
neprivalėjo būti taikomos ir, atitinkamai, sandoris neturėjo būti sudaromas 
pagal šiame įstatyme nustatytas taisykles ir procedūras. Pareiškėjo teigimu, 
aptariamas sandoris atitiko vidaus (angl. in-house) sutarties požymius, 
pateiktus Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje, todėl viešųjų 
pirkimų normos jam netaikytinos, kas, savo ruožtu, automatiškai reiškia ir tai, 
kad Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis šiuo atveju nebuvo pažeistas.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. gruodžio 5 d. 
nutartyje administracinėje byloje Nr. A756-1976/2008 konstatavo, kad negalima 
daryti išvados, jog vidiniams sandoriams Viešųjų pirkimų įstatymas yra 
netaikomas. Teisėjų kolegija nurodė, kad Europos Sąjungos teisė jokiu būdu 
nedraudžia valstybėms narėms, taigi ir Lietuvos Respublikai, nustatyti 
konkurencijos teisės požiūriu griežtesnes taisykles, užtikrinančias didesnę 
apsaugą nuo priešingų konkurencijai veikų. Šis principas atsispindi ir 
2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos 
taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo aštuntojoje 
konstatuojamojoje dalyje bei 3 straipsnio 2 dalyje. Teismas padarė išvadą, 
jog į Europos Sąjungos viešųjų pirkimų procedūrų taikymo išimtis 
vidiniams sandoriams, kurias tam tikrais atvejais numato ES teisė, gali būti 
neatsižvelgiama siekiant užtikrinti dar efektyvesnį ir skaidresnį viešųjų 
finansinių išteklių panaudojimą, didesnę konkurenciją tarp paslaugų teikėjų 
ir aukštesnį vartotojų teisių apsaugos standartą. Taigi minėtoje nutartyje iš 
esmės buvo konstatuota, kad net ir tais atvejais, kai sandoris atitinka Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje nurodytus vidaus sandorio požymius, 
pagal Lietuvos nacionalinę teisę buvo pagrindas daryti išvadą, kad toks 
sandoris gali būti laikomas viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi Viešųjų 
pirkimų įstatymo, t. y. nacionalinės teisės požiūriu, ir todėl, jei nėra kitų išimčių 
netaikyti Viešųjų pirkimų įstatymo, sudarant tokį sandorį gali būti privalu 
laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų. 

Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad vidaus 
sandorio išimtis Lietuvos teisėje buvo iš esmės įtvirtinta vėliau (žr. Viešųjų 
pirkimų įstatymo 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 39, 41, 54, 58, 78, 
85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 straipsnių, V skyriaus pavadinimo ir priedo 
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pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 211, 941, 951, 952 straipsniais ir 98, 
99, 100 straipsnių pripažinimo netekusiais galios 2010 m. vasario 11 d. įstatymą 
Nr. XI-678 (įsigaliojo 2010 m. kovo 2 d.), nei šiam ginčui išspręsti aktualus 
laikotarpis (Trakų rajono savivaldybės sprendimas buvo priimtas ir sutartis 
sudaryta 2008 m., Konkurencijos tarybos sprendimas priimtas 2009 m.), nėra 
jokio pagrindo nukrypti nuo anksčiau išdėstytų teisės aiškinimo ir taikymo 
taisyklių. Pareiškėjo svarstymai, susiję su vidaus sandorių išimties egzistavimu 
Lietuvos teisėje, nėra pakankamai įtikinami ir pagrįsti. Vidaus sandorio 
išimties nenumatymas Viešųjų pirkimų įstatyme ir šio įstatymo nuostatų 
jiems taikymas niekaip netrukdo skaidrumo, nediskriminavimo ir vienodo 
požiūrio principų įgyvendinimo užtikrinimui, dėl to šių Europos Sąjungos 
teisės principų objektyviai ir negali pažeisti. Kaip minėta, Europos Sąjungos 
teisė nedraudžia valstybėms narėms, taigi ir Lietuvos Respublikai, nustatyti 
konkurencijos teisės požiūriu griežtesnes taisykles, užtikrinančias didesnę 
apsaugą nuo priešingų konkurencijai veikų.

Apibendrinant tai, kas paminėta pirmiau, darytina išvada, kad pareiškėjo 
argumentai, susiję su vidaus sandorio išimtimi, nagrinėjamu atveju neįrodo, 
kad Konkurencijos taryba priėmė neteisėtą ir (arba) nepagrįstą sprendimą.

Kaip matyti iš Konstitucinio Teismo jurisprudencijos, Konstitucijos 
29 straipsnio nuostatos nėra pažeidžiamos, jei įstatyme nustatytos sąlygos 
skiriasi pagal teisinio reguliavimo objekto, o ne teisės subjekto požymius (žr., 
pvz., Konstitucinio Teismo 2001 m. balandžio 2 d. nutarimą). Asmenų lygybės 
principas nepaneigia to, kad įstatyme gali būti nustatytas nevienodas teisinis 
reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingose padėtyse, 
atžvilgiu (Konstitucinio Teismo 2002 m. balandžio 23 d., 2003 m. liepos 4 d., 
2003 m. gruodžio 3 d., 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimai). Išplėstinė teisėjų 
kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė šiuo požiūriu lygiateisiškumo ir 
nediskriminavimo principų pažeidimo požymių bei laikosi nuostatos, kad 
tai, kad skirtinguose ekonomikos sektoriuose veikiantiems subjektams buvo 
taikomas nevienodas teisinis reguliavimas, savaime nesudaro pakankamo 
pagrindo konstatuoti lygiateisiškumo principo pažeidimo. 

 
VII.

Prieš pradedant spręsti klausimą dėl sąlygų, kurioms esant gali būti 
konstatuotas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimas, (ne)buvimo, 
pastebėtina, jog vertinant, ar tam tikras teisinis reguliavimas nustato sąžiningos 
konkurencijos sąlygų neatitinkančius ūkinės veiklos apribojimus veikti toje 
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pačioje rinkoje ūkine veikla užsiimantiems subjektams, būtina apibrėžti 
atitinkamą rinką ir nustatyti ūkio subjektus, kurie toje rinkoje veikia.

Šiuo klausimu pastebėtina, jog byloje nėra ginčo dėl Konkurencijos 
tarybos vertinimo, kad aptariamos paslaugos yra „miestų viešųjų teritorijų 
tvarkymo darbai“. Išplėstinė teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga 
bei įvertinusi tarp Trakų rajono savivaldybės ir pareiškėjo sudarytą sutartį 
(b. l. 9–12), neturi pagrindo abejoti tokiu atsakovo vertinimu. Geografinę 
pastarosios paslaugos rinką Konkurencijos taryba ginčijamu nutarimu 
apibrėžė kaip Trakų, Vilniaus, Elektrėnų rajonų ir Vilniaus miesto savivaldybių 
teritorijas. Savo ruožtu atitinkamą rinką atsakovas apibrėžė, kaip „miestų 
viešųjų teritorijų tvarkymo darbų Trakų, Vilniaus, Elektrėnų rajonų bei Vilniaus 
miesto savivaldybių teritorijose rinką“ (I t., b. l. 52).

Kaip matyti iš pareiškėjo apeliacinio skundo, jis nesutinka su 
Konkurencijos tarybos ir pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl 
geografinės teritorijos (geografinės rinkos). UAB „Trakų paslaugos“ teigimu, 
atsakovas per plačiai apibrėžė aptariamos paslaugos geografinę rinką, nes 
šių paslaugų teikimui reikalingas žmogaus rankų darbas, todėl potencialūs 
paslaugų teikėjai turėtų vykdyti veiklą arti Trakų ir Lentvario miestų. 
Pagrįsdamas šiuos argumentus, pareiškėjas taip pat nurodo, jog minėtas 
paslaugas įsigyjant iš Vilniaus mieste veikiančios UAB „Grigiškių komunalinis 
ūkis“, nuolat kildavo problemų pasitelkiant papildomus darbuotojus ir (ar) 
technines priemones atsiradus operatyvių darbų būtinybei (I t., b. l. 130).

Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalis geografinę teritoriją 
(geografinę rinką) apibrėžia kaip teritoriją, 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.

Byloje aptariamų paslaugų pobūdis iš tiesų reikalauja nuolatinių 
žmogiškųjų išteklių bei tam tikrų techninių priemonių buvimo teritorijoje, 
kurioje tokios paslaugos teikiamos. Tačiau šios aplinkybės savaime neleidžia 
pripažinti, jog gretimuose nei Trakų ar (ir) Lentvario miestuose teritorijose 
įsisteigę (veikiantys) ūkio subjektai to negalėtų užtikrinti ir dalyje atsakovo 
apibrėžtos rinkos susidurtų su visiškai skirtingomis konkurencinėmis 
sąlygomis. Priešingai, kaip matyti iš bylos medžiagos, Konkurencijos 
tarybos atlikto tyrimo metu Vilniaus mieste įsisteigę ūkio subjektai, kurių 
veikla apima byloje aptariamų paslaugų teikimą, patvirtino, jog dalyvautų 
viešajame konkurse dėl šių paslaugų teikimo Trakų ir Lentvario miestuose 
(Konkurencijos tarybos byla, b. l. 46, 48, 52, 56, 59). Akivaizdu, kad atsakovas 
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apklausė potencialius paslaugų teikėjus. Duomenų, kad apklausa būtų vykusi 
pažeidžiant kokius nors teisės aktų reikalavimus arba dėl kurių gautais 
apklausos rezultatais būtų pagrindas netikėti, byloje nėra. Išplėstinės teisėjų 
kolegijos nuomone, atsakovas tinkamai įvertino ir apibendrino gautą 
informaciją iš potencialių paslaugos teikėjų ir padarė pagrįstą išvadą, jog ne tik 
Trakų ir (ar) Lentvario miestuose, bet ir gretimose teritorijose yra kitų ūkio 
subjektų, galinčių pasiūlyti aptariamas paslaugas Trakų rajono savivaldybei.

Atsižvelgiant į tai, kas paminėta pirmiau, konstatuotina, jog 
Konkurencijos taryba tinkamai apibrėžė šioje byloje aptariamos paslaugos 
geografinę teritoriją (geografinę rinką), todėl pareiškėjo argumentai šioje dalyje 
atmestini kaip nepagrįsti.

VIII.

Konstatavus, kad Konkurencijos taryba tinkamai apibrėžė prekės ir 
geografinę rinkas bei nustačius, kad rinkoje egzistavo ūkio subjektų, kurie iš 
principo galėjo teikti tokias paslaugas, kurias savivaldybė be konkurencingos 
procedūros pavedė už atitinkamą atlyginimą teikti UAB „Trakų paslaugos“, 
išplėstinė teisėjų kolegija sutinka su atsakovu, kad egzistavo visos sąlygos 
pripažinti, jog buvo pažeistas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis:

1) buvo priimtas savivaldos institucijos teisės aktas (sprendimas), kuris be 
konkurencingos procedūros suteikė privilegiją UAB „Trakų paslaugos“ ir tokiu 
būdu diskriminavo kitus ūkio subjektus, kurie galėjo teikti tokias paslaugas;

 2) dėl tokio sprendimo atsirado konkurencijos sąlygų skirtumų 
atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, nes kiti ūkio subjektai 
neteko galimybės varžytis dėl savivaldybės perkamų paslaugų, buvo užkirstas 
kelias kitiems rinkoje veikiantiems ūkio subjektams siūlyti savo paslaugas;

3) skirtingos konkurencijos sąlygos nebuvo sąlygotos Lietuvos 
Respublikos įstatymų vykdymu.

Pareiškėjo argumentai, kad savivaldybės veiksmuose nebuvo tyčios, ir 
su tuo susijusios aplinkybės neturi jokios reikšmės šiai bylai. Konkurencijos 
įstatymo 4 straipsnis nereikalauja kokios nors kaltės formos ar subjektyvių 
tikslų nustatymo, kad būtų galima konstatuoti jo pažeidimą. Išplėstinės teisėjų 
kolegijos nuomone, pareiškėjas taip pat neįrodė, kad nebuvo galimybių įsigyti 
kokybiškų paslaugų kitaip nei pavedant jas atlikti UAB „Trakų paslaugos“. 
Pareiškėjo argumentai šiuo aspektu yra pernelyg abstraktūs ir hipotetiški.

Išplėstinė teisėjų kolegija neturi pagrindo nepripažinti arba atleisti 
nuo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo dėl to, kad UAB „Trakų 
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paslaugos“ daug investavo į aplinkos tvarkymo techniką. Pirma, Trakų rajono 
savivaldybei, vienintelei UAB „Trakų paslaugos“ akcininkei, buvo žinoma, 
kad Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, jog miestų teritorijų tvarkymo sutarčiai 
sudaryti turi būti skelbiamas konkursas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 
tvarka (Konkurencijos tarybos bylos nr. 2.1–07 p. 8). Taigi Trakų rajono 
savivaldybė ir jos valdoma bendrovė šiuo atveju veikė savo rizika. Antra, tam 
tikra investicijų atsipirkimo rizika apskritai yra kiekvieno privataus juridinio 
asmens, koks šiuo atveju pagal savo teisinę formą yra UAB „Trakų paslaugos“, 
verslo dalis. Trečia, nagrinėjamo pažeidimo konstatavimas pats savaime 
nereiškia, kad UAB „Trakų paslaugos“ apskritai ir visiems laikams užkertama 
galimybė teikti nagrinėjamas paslaugas. Teisės aktų nustatyta tvarka su šia 
bendrove galės būti sudaryta nauja sutartis.

Kiti pareiškėjo procesiniuose dokumentuose išdėstyti motyvai yra 
teisiškai nereikšmingi arba akivaizdžiai nepagrįsti.

Apibendrindama prieš tai išdėstytus argumentus, išplėstinė teisėjų 
kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai 
atmetė pareiškėjo skundą. Tenkinti apeliacinį skundą nėra pagrindo.

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

n u t a r i a:

Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Trakų paslaugos“ apeliacinį 
skundą atmesti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. 
sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

2.4. Dėl civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų 
neteisėtų veiksmų

2.4.1. Dėl žalos, kilusios dėl Valstybinės ligonių kasos tariamo vilkinimo 
sudaryti paslaugų sutartis, atlyginimo

Veiksmų ar neveikimo neteisėtumas gali būti įvertintas tik tinkamai kvalifikavus 
tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, todėl vilkinimo (kaip neteisėto 
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neveikimo) sudaryti sutartį konstatavimas galimas tik pagal tokias teisės normas, 
pagal kurias tokios sutartys turėjo būti sudaromos. 

Pagal Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalį, žala yra <...> negautos pajamos, 
kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Kitaip tariant, 
negautos pajamos – tai tokios pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jei jo atžvilgiu 
būtų elgiamasi teisėtai. Be to, patirti netiesioginiai nuostoliai (negautos pajamos) 
turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis, 
hipotetinėmis pajamomis. Vadinasi, priteistinomis negautomis pajamomis negali 
būti tokios pajamos, kurių gavimas būtų tik hipotetinis, grindžiamas prielaidomis 
net ir tuo atveju, jei atsakovas pareiškėjo atžvilgiu būtų elgęsis teisėtai, t. y. pagal 
atitinkamoje situacijoje privalomas taikyti teisės normas.

Nuostoliai, susiję su bendrovės vadovo sugaištu laiku, ginant bendrovės interesus 
(rengiant skundus, vykstant į atitinkamas institucijas ir atstovaujant jose), įvertintu 
pinigais pagal valandinį jo darbo įkainį, gali būti priteisiami, jei pareiškėjas įrodo, 
kad jis šias išlaidas patyrė ne dėl to, jog vykdė įprastinę pareigą mokėti darbo 
užmokestį direktoriui, bet būtent dėl valstybės institucijos neteisėtų veiksmų. 

Kai vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymu pareiškėjas 
turėjo galimybę prašyti priteisti atstovavimo išlaidas, patirtas apygardos 
administraciniame teisme nagrinėjant atitinkamą skundą, tačiau byloje nėra 
duomenų, kad pareiškėjas tokį prašymą būtų teismui pateikęs ir jis būtų jį atmetęs 
arba kad buvo kitų priežasčių, dėl kurių pasinaudoti minėta procesiniame 
įstatyme numatyta galimybe buvo neįmanoma arba pernelyg sudėtinga, šios 
pareiškėjo išlaidos nevertintinos kaip žala Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 
dalies prasme. Procesinių (atstovavimo) išlaidų priteisimo pirmiausia turi būti 
siekiama tame procese, kuriame jos buvo patirtos.

Administracinė byla Nr. A756-34/2011
Procesinio sprendimo kategorija 15.2; 15.2.3.1

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 
2011 m. birželio 6 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Romos Sabinos Alimienės, Ričardo 
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Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės 
(pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, 
dalyvaujant pareiškėjo atstovams G. K. ir advokatei R. Č.,
atsakovo atstovui advokatui A. Z.,
specialistei A. J.,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Orthoservice“ 
apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2009 m. birželio 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo 
uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Orthoservice“ skundą atsakovams 
Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinės ligonių kasos prie 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, dėl žalos atlyginimo. 

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Baltic 
Orthoservice“ kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį 
teismą prašydamas: 1) pripažinti, kad atsakovas Valstybinė ligonių kasa prie 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir VLK) nuo 
2005 metų pradžios iki 2006 metų balandžio mėnesio pabaigos neteisėtai 
ir nepagrįstai vilkino jos kompetencijai priskirtus veiksmus – sudaryti su 
UAB „Baltic Orthoservice“ sutartį dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos 
priežiūros draudimu aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis, 
kurios yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau 
– ir PSDF) biudžeto lėšų, suteikiančią tokias pat teises ir galimybes veikti 
atitinkamoje rinkoje, kokios buvo atsakovo suteiktos konkurentams; 2) 
pripažinti, kad VLK direktorius, 2005 m. gruodžio 29 d. pasirašydamas 
sutartis dėl gyventojų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis 
su ortopedijos technikos priemones gaminančiomis ir pritaikančiomis 
įmonėmis (VšĮ VU VLF „Utenos reabilitacijos ir ugdymo centras“, UAB 
„Įdėmus“, UAB „Ortopagalba“, UAB „Ortobatas“, AB „Ortopedijos technika“, 
UAB „Ortopedijos projektai“, UAB „Aesculapius“, UAB „Ortopedijos 
centras“, A. A. firma „Pirmas žingsnis“, UAB „Ortopedijos klinika“), pažeidė 
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Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus ir apribojo UAB „Baltic 
Orthoservice“ galimybes konkuruoti atitinkamoje rinkoje; 3) pripažinti, kad 
VLK direktoriaus 2005 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 1K-118 toje jo dalyje, 
kuria UAB „Baltic Orthoservice“ konkurentams buvo paskirstyta 1 428 403,16 
Lt PSDF biudžeto lėšų, prieštarauja Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 
1 daliai, Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-1 bei 
2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-466 normoms, Konkurencijos įstatymo 
4 straipsniui, taip pat pripažinti, kad šiuo įsakymu buvo pažeista sąžiningos 
konkurencijos laisvė ir UAB „Baltic Orthoservice“ galimybė konkuruoti 
atitinkamoje rinkoje; 4) priteisti iš atsakovo 474 089,07 Lt turtinės žalos, 
patirtos dėl neteisėtų atsakovo VLK veiksmų vilkinant sudaryti su UAB 
„Baltic Orthoservice“ sutartis dėl paslaugų teikimo, atlyginimą; 5) priteisti iš 
atsakovo 3 672,12 Lt papildomų nuostolių, kuriuos UAB „Baltic Orthoservice“ 
patyrė ginčydama VLK veiksmus neteismine tvarka; 6) priteisti iš atsakovo 51 
675,71 Lt nuostolių, kuriuos UAB „Baltic Orthoservice“ patyrė litui nuvertėjus 
2008 metais dėl 10.9 % vidutinės metinės infliacijos.

Pareiškėjas skunde nurodė, kad VLK vilkino sudaryti su UAB „Baltic 
Orthoservice“ sutartį (-is) dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos priežiūros 
draudimu asmenų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis, kurių 
įsigijimas yra apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų, nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 
2006 m. balandžio 30 d., ir šiais neteisėtais savo veiksmais padarė pareiškėjui 
didelę turtinę žalą. UAB „Baltic Orthoservice“ yra ortopedijos technines 
priemones gaminanti ir jas pacientams pritaikanti įmonė, ir ji pageidavo 
sudaryti sutartį su VLK dėl gyventojų aprūpinimo ortopedijos techninėmis 
priemonėmis, kurių įsigijimas yra kompensuojamas iš PSDF biudžeto lėšų. 
Reaguodama į ,,Valstybės žiniose“ paskelbtą VLK direktoriaus 2005 m. kovo 8 d. 
įsakymą Nr. 1K-30 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“, UAB 
„Baltic Orthoservice“ 2005 m. kovo 29 d. pateikė VLK paraišką sudaryti sutartį 
dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos priežiūros draudimu aprūpinimo 
techninės ortopedijos priemonėmis 2005 metais. Pareiškėjas prašymą pateikė 
laiku ir atitiko VLK nurodytas sąlygas, būtinas sutarčiai sudaryti. Tuo tarpu 
VLK direktorius 2005 m. gegužės 16 d. išleido naują įsakymą Nr. 1K-70 „Dėl 
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 
2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1K-30 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų 
patvirtinimo“ pakeitimo“. Šiuo įsakymu jis pakeitė reikalavimus įmonėms, 
norinčioms sudaryti sutartis dėl gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos 
priemonėmis, kurių įsigijimas kompensuojamas iš PSDF biudžeto lėšų, 
teikimo. Todėl UAB „Baltic Orthoservice“ 2005 m. birželio 16 d. pateikė VLK 
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paraiškos patikslinimą. Tačiau VLK sutartį su UAB „Baltic Orthoservice“ 
sudaryti delsė, nors žadėjo tai atlikti dar 2005 metų liepos mėnesį. Tuo tarpu 
atskirais savo įsakymais VLK paskirstė PSDF biudžeto lėšas, skirtas ortopedijos 
techninių priemonių apmokėjimui, įmonėms, turėjusioms sudarytas sutartis 
su VLK 2004 metais (šie VLK veiksmai buvo pripažinti neteisėtais įsiteisėjusiu 
Konkurencijos tarybos 2006 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 2S-6). Be to, VLK teisės 
aktų nustatytais terminais neatsakė į UAB „Baltic Orthoservice“ prašymus 
suteikti informaciją, susijusią su sutarties sudarymu (šių VLK veiksmų 
neteisėtumas yra konstatuotas įsiteisėjusiais Vyriausiosios administracinių 
ginčų komisijos 2005 m. gegužės 20 d. ir 2005 m. rugsėjo 7 d. sprendimais). Tik 
2005 m. rugsėjo 27 d. tarp VLK ir UAB „Baltic Orthoservice“ buvo sudaryta 
sutartis dėl gyventojų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis, 
kurių finansavimas vykdomas pagal principą „pinigai paskui pacientą“ (toliau 
– Sutartis 2). Tačiau prieš tai VLK direktorius 2005 m. rugsėjo 22 d. įsakymu 
Nr. IK-118, kuris nebuvo viešai paskelbtas nei VLK interneto svetainėje, nei 
„Valstybės žiniose“, paskirstė dar 2 mln. litų lėšų, papildomai skirtų ortopedijos 
techninių priemonių įsigijimui finansuoti. Visos lėšos pagal šį įsakymą be 
konkurso buvo paskirstytos pareiškėjo konkurentams. Tuo tarpu sutarties 
dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos priežiūros draudimu aprūpinimo 
ortopedijos techninėmis priemonėmis, kurių įsigijimo finansavimas 
realizuojamas paskirstant įmonėms valstybinio užsakymo kvotas (toliau 
– Sutartis 1), VLK su UAB „Baltic Orthoservice“ iki 2005 metų pabaigos 
taip ir nesudarė. Nesutikdamas su tokiais atsakovo veiksmais, pareiškėjas 
ėmėsi rengti skundą teismui, tačiau 2006 metų sausio mėnesį neoficialiai 
sužinojo, kad 2005 m. gruodžio 29 d. atsakovas sudarė sutartis su įmonėmis 
dėl PSDF biudžeto lėšų paskirstymo už gyventojų aprūpinimą ortopedijos 
techninėmis priemonėmis 2006 metais. Su UAB „Baltic Orthoservice“ tokia 
sutartis nesudaryta, pareiškėjas net neinformuotas apie galimybę sudaryti 
tokią sutartį. Sutartys buvo sudarytos viešai nepaskelbus apie paraiškų 
sudaryti sutartis priėmimą. Gavusi neoficialią informaciją apie pirmiau 
minėtų sutarčių sudarymą, UAB „Baltic Orthoservice“ 2006 m. sausio 26 d. 
kreipėsi į VLK, prašydama sudaryti su ja sutartį dėl gyventojų aprūpinimo 
ortopedijos techninėmis priemonėmis, kitomis nei protezai bei galūnių 
įtvarinės sistemos, ir suteikti informaciją, kokiu teisiniu pagrindu sudarytos 
sutartys su visomis įmonėmis, išskyrus pareiškėją. Pareiškėjui buvo 
paaiškinta, kad su kitomis įmonėmis sudarytos tik „preliminarios sutartys“. 
Sutartis dėl gyventojų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis, 
kitomis nei protezai bei galūnių įtvarinės sistemos, tarp VLK ir UAB „Baltic 
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Orthoservice“ sudaryta tik 2006 m. balandžio 28 d., po to, kai Konkurencijos 
taryba 2006 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 2S-6 pripažino atsakovo veiksmus 
skirstant PSDF biudžeto lėšas ortopedinę techniką gaminančioms įmonėms 
2005 metais neteisėtais ir pažeidžiančiais Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį. 
Vykdydamas šį Konkurencijos tarybos nutarimą, sveikatos apsaugos ministras 
savo 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234 „Dėl valstybės paramos ortopedijos 
techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“, kuris 
įsigaliojo 2006 m. balandžio 5 d., patvirtino naują gyventojų aprūpinimo 
ortopedijos techninėmis priemonėmis tvarką. Pagal naują tvarką gyventojų 
aprūpinimas ortopedijos techninėmis priemonėmis nuo 2006 m. balandžio 5 d. 
turėjo būti vykdomas remiantis principu „pinigai paskui pacientą“ visoms 
produktų grupėms, tačiau VLK 2006 metų balandžio mėnesį PSDF biudžeto 
lėšas, skirtas ortopedijos techninių priemonių, kitų nei protezai bei galūnių 
įtvarinės sistemos, finansuoti, ir toliau skirstė įmonėms vadovaudamasis 
2005 m. gruodžio 29 d. „preliminariomis sutartimis“. Be to, VLK nepriėmė jokio 
administracinio akto, kurio pagrindu buvo sudarytos „preliminarios sutartys“, 
t. y. jokia forma neišreiškė viešojo administravimo institucijos valios sudaryti 
sutartis, viešai nepaskelbė apie tokį ketinimą. Tokia uždara procedūra užkirto 
kelią pareiškėjui ginti savo teises tuojau pat po jų pažeidimo, sukėlė netikrumą 
jo veikloje, o tai dar labiau apsunkino galimybes konkuruoti su kitais ūkio 
subjektais, kurie dėl VLK veiksmų atsidūrė privilegijuotoje padėtyje, lyginant su 
UAB „Baltic Orthoservice“. Pareiškėjo nuomone, atsakovas, vykdydamas PSDF 
biudžeto lėšų paskirstymą apmokant už apdraustųjų privalomuoju sveikatos 
priežiūros draudimu aprūpinimą ortopedijos techninėmis priemonėmis 2005 
metais, pažeidė Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalį ir sveikatos 
apsaugos ministro 2004 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-466 papildytos 
Gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis kompensavimo 
laikinosios tvarkos 6 punktą. 

Pareiškėjas skunde pažymėjo, kad Konkurencijos taryba 
2006 m. kovo 30 d. nutarime Nr. 2S-6 konstatavo, jog VLK direktoriaus 
2005 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1K-30 patvirtintų Reikalavimų įmonėms 2.7 
punktas, kuriame numatytas privalomas reikalavimas įmonėms, siekiančioms 
sudaryti sutartis su VLK, turėti ne mažesnę kaip 3 metų įmonės darbo 
ortopedijos srityje patirtį individualiai aptarnaujant pacientus, ir 2.13 punktas, 
kuriame numatytas reikalavimas įmonei taip pat turėti ortopedą-traumatologą, 
ne mažiau kaip vienerius metus kiekvieną darbo dieną dirbantį įmonėje 
pagal galiojančią licenciją ir turintį ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį, 
prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, nes VLK, nesudarydama 
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sutarčių su naujomis įmonėmis, apribojo jų galimybes įeiti į rinką ir lygiomis 
teisėmis bei sėkmingai dirbti su ilgesnį laiką veikiančiomis įmonėmis. 
Tokiu būdu VLK diskriminuoja naujas įmones ir kartu teikia privilegijas 
ilgesnį laiką veikiančioms. Konkurencijos taryba taip pat pripažino, kad 
VLK direktoriaus įsakymai, kuriais buvo nustatyta, jog įmonės, kurios 2004 
metais buvo pasirašiusios sutartis su VLK, gali priimti užsakymus ir išduoti 
gaminių, neviršydamos 1/12 2004 m. šioms įmonėms numatytos gyventojų 
kompensavimui už įsigyjamas ortopedijos technines priemones skirtos sumos, 
neskaičiuojant sumos, skirtos protezams ir aparatams įsigyti, prieštarauja 
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, nes šie įsakymai suteikė 
privilegijas toms ortopedijos techninių priemonių įmonėms, su kuriomis 
buvo pasirašytos sutartys 2004 metais, kartu diskriminuojamos įmonės, kurios 
pateikė paraiškas ir atitiko įmonėms keliamus reikalavimus, tačiau nebuvo 
pasirašiusios sutarčių su VLK 2004 metais. Dėl tų pačių priežasčių, pareiškėjo 
nuomone, neteisėtu laikytinas ir VLK direktoriaus 2005 m. rugsėjo 22 d. 
įsakymas Nr. 1K-118, kuriuo buvo paskirstyta 1 428 403,16 Lt PSDF biudžeto 
lėšų. Pareiškėjas skunde taip pat pabrėžė, kad VLK, skirstydama įmonėms 
PSDF biudžeto lėšas ortopedijos techninių priemonių įsigijimui apmokėti, 
neužtikrino sutarčių sudarymo proceso skaidrumo, kaip to reikalauja Viešojo 
administravimo įstatymo 4 straipsnyje įtvirtinti viešojo administravimo 
principai. VLK nepateikė aiškių kriterijų, kuriais remiantis yra skirstomos 
lėšos, nenurodė sutarčių dėl paslaugų teikimo ir lėšų paskirstymo sudarymo 
terminų, nesuteikė pareiškėjui informacijos, kokia tvarka jis gali sudaryti 
sutartį su VLK. Tuo VLK pažeidė Teisės gauti informaciją iš valstybės ir 
savivaldybės įstaigų įstatymo 10 straipsnio nuostatas. VLK pažeidė ir Civilinio 
kodekso 6.947 straipsnio 2 dalį, nustatančią, kad paskelbiant konkursą turi 
būti nustatyta konkurso dalyvių pasiūlymų įvertinimo tvarka ir laikas. Be to, 
VLK, nesudarydama sutarties su pareiškėju, pažeidė teisėtų lūkesčių principą. 
Pareiškėjas pagrįstai tikėjosi, kad sutartis bus sudaryta ir atitinkamai ėmėsi 
planuoti savo veiklą. Todėl VLK vengimas atlikti veiksmus, kuriuos ji privalėjo 
atlikti, padarė pareiškėjui didelių nuostolių. VLK, nesudarydama su pareiškėju 
Sutarties 1 iki 2006 m. balandžio 30 d. ir uždelsdama sudaryti Sutartį 2 iki 
2005 m. rugsėjo 2 d., sudarė jam nelygiavertes sąlygas konkuruoti rinkoje. 
Pareiškėjo konkurentų teikiamos paslaugos buvo apmokamos iš PSDF biudžeto 
lėšų visą laikotarpį nuo 2005 metų pradžios iki 2006 m. balandžio 30 d., o 
pareiškėjo paslaugos buvo apmokamos tik iš dalies (tik gyventojų aprūpinimas 
protezais ir aparatais), ir tik nuo 2005 m. spalio 1 d. Pareiškėjas pažymėjo, kad 
jis investavo į reklaminius renginius ir instrumentus bei priėmė į darbą daugiau 
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darbuotojų, todėl, negavęs planuotų užsakymų Lietuvoje, turėjo padengti 
jų darbo prastovas. Pareiškėjo neatsipirkusios išlaidos ir nuostoliai, patirti 
rengiantis 2005 m. gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis 
paslaugų teikimui, sudarė 98 142,30 Lt. Papildomi nuostoliai (3672,12 Lt) 
susidarė ir ginčijant neteisėtus VLK veiksmus Konkurencijos tarybai. Be to, 
dėl neteisėtų atsakovo veiksmų pareiškėjo negautas pelnas sudarė 474 089,07 
Lt – ši suma yra apskaičiuota atsižvelgiant į tas pajamas, kurias pareiškėjas 
uždirbo Lietuvoje nuo 2006 metų gegužės, kai įgijo vienodas teises dirbti 
rinkoje, atėmus iš gautų pajamų joms uždirbti reikalingas sąnaudas. Pareiškėjas 
pažymėjo, kad pagrindžiant negautą pelną, pasirinktas 20 mėnesių laikotarpis 
nuo 2006 m. gegužės iki 2007 m. gruodžio 31 d., nes 2008 metų sausio mėnesį 
sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo patvirtintos naujos ortopedijos 
techninių priemonių bazinės kainos. 

Atsakovas Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos prašė nutraukti administracinę bylą dalyje dėl pareiškėjo 
skunde pirmuoju, antruoju ir trečiuoju punktais pažymėtų reikalavimų, o 
pareiškėjo reikalavimus dėl turtinės žalos atlyginimo atmesti kaip nepagrįstus. 
Dėl pareiškėjo skunde pirmuoju punktu pažymėto reikalavimo atsakovas 
nurodė, kad pareiškėjas su paraiškomis dėl sutarties sudarymo kreipėsi į VLK 
2005 m. kovo 29 d., 2005 m. birželio 16 d. ir 2006 m. sausio 26 d. Specialūs teisės 
aktai, reglamentuojantys ortopedinių priemonių kompensavimą, nenumato 
termino, per kurį VLK po paraiškos gavimo turi priimti sprendimą dėl 
sutarties sudarymo. Todėl, atsakovo nuomone, tokiu atveju taikytinas Viešojo 
administravimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje numatytas 30 dienų terminas. 
Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnio 2 dalimi, 
atsakovui per 30 dienų nepriėmus sprendimo, laikoma, kad jis priėmė neigiamą 
sprendimą, kurį pareiškėjas galėjo ginčyti Administracinių ginčų komisijai 
per 2 mėnesius (Administracinių bylų teisenos įstatymo 30 str.). Pareiškėjas 
nesilaikė nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir 
įstatymų nustatyta tvarka atsakovo priimto neigiamo sprendimo neapskundė, 
todėl, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 
101 straipsnio 7 punktu, byla šio reikalavimo dalyje turi būti nutraukta. Dėl 
pareiškėjo antrojo ir trečiojo reikalavimo atsakovas nurodė, kad pareiškėjas 
ginčija atsakovo 2005 m. gruodžio 29 d. veiksmus ir 2005 m. rugsėjo 22 d. 
įsakymą Nr. IK-118, tačiau pareiškėjo patikslintas skundas, kuriame ir buvo 
pareikšti šie reikalavimai, teisme gautas tik 2009 m. vasario 24 d., t. y. pareiškėjas 
praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą. Todėl, vadovaujantis 
ABTĮ 101 straipsnio 6 punktu, byla šioje dalyje taip pat nutrauktina. Kadangi 
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pareiškėjas praleido terminą atsakovo veiksmams apskųsti, nėra pagrindo 
taikyti civilinę atsakomybę už šiuos veiksmus. Be to, atsakovo nuomone, 
pareiškėjas neįrodė atsakovo veiksmų neteisėtumo. Sveikatos draudimo 
įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punkte nustatyta, kad iš PSDF biudžeto 
apmokama valstybės parama ortopedijos technikos priemonėms įsigyti 
Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Tačiau šios įstatymo nuostatos 
realizavimo tvarka nėra nustatyta. 2005 metais galiojo Gyventojų aprūpinimo 
ortopedijos technikos priemonėmis kompensavimo laikinoji tvarka, patvirtinta 
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1, ir Ortopedijos 
technikos priemonių, kompensuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 
lėšomis, bazinių kainų nustatymo laikinoji metodika, patvirtinta sveikatos 
apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-466. Tačiau šios tvarkos 
buvo laikinos. Tokia situacija susiklostė dėl to, kad ortopedijos technikos 
priemonių kompensavimo funkcija sveikatos sektoriui iš Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos reguliavimo sferos perduota tik 2004 m. sausio 1 d. Laikinoji 
tvarka buvo panaikinta nuo 2006 m. balandžio 5 d., sveikatos apsaugos 
ministro 2006 m. kovo 31d. įsakymu Nr. V-234 patvirtinus Valstybės paramos 
ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašą. 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. birželio 25 d. nutartyje, 
priimtoje analogiškoje administracinėje byloje (Nr. A143-981/2008), vertindamas 
Gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis kompensavimo 
laikinosios tvarkos ir Ortopedijos technikos priemonių, kompensuojamų 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo 
laikinosios metodikos, nuostatas, padarė išvadą, kad ortopedijos technikos 
priemonių kompensavimo santykių reglamentavimas nebuvo Sveikatos 
apsaugos ministro įsakymais sureglamentuotas taip, kad VLK būtų aiškiai 
nustatytas privalomojo elgesio modelis, t. y. kad Civilinio kodekso (toliau – ir 
CK) 6.271 straipsnio 4 dalies taikymo požiūriu, iš VLK būtų galima reikalauti 
vienareikšmiškai aiškaus privalomojo elgesio modelio. Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas pabrėžė, kad Gyventojų aprūpinimo ortopedijos 
technikos priemonėmis kompensavimo laikinojoje tvarkoje yra bendrai 
suformuluotos nuorodos dėl sutarčių tarp minėtas technikos priemones 
gaminančių ar jas tiekiančių įmonių ir VLK sudarymo, tačiau nėra pateiktas 
joks tokių sutarčių sudarymo reglamentavimas ar minėtų įmonių pasirinkimo 
būdas. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad pareiškėjo pateiktas žalos dydžio 
skaičiavimas yra neteisingas ir klaidinantis. Pareiškėjas negautas pajamas 
skaičiuoja pagal 2006 metų gegužės−2007 metų gruodžio mėnesių pajamas. 
Tačiau 2005 metais buvo kitokia ortopedinių priemonių kompensavimo 



319

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

tvarka, todėl skaičiuoti 2005 metų negautas pajamas pagal 2006 pajamas yra 
neteisinga. Be to, pareiškėjas paraišką pateikė 2005 m. kovo 29 d., o paraiškos 
papildymą – tik 2005 m. birželio 16 d., o tai reiškia, kad geriausiu atveju sutartis 
su pareiškėju galėjo būti sudaryta nuo 2005 m. liepos 16 d. ir 2005 metų pirmą 
pusmetį pareiškėjas negalėjo tikėtis gauti jokių pajamų. Pareiškėjas nepagrįstai 
teigia, kad 2005 ir 2006 metais jis būtų pasiekęs 23,11 proc. pelningumą. 
Pareiškėjo pateiktose pelno (nuostolio) ataskaitose yra nurodyta, kad 2001 
metais pareiškėjas dirbo nuostolingai, 2002 metais pelningumas – 7,32 proc., 
2003 metais – 4,63 proc., 2004 metais – 14 proc., 2005 metais – 18,39 proc., 
2006 metais – 15,63 proc. Pareikėjo pelningumas niekada nesiekė 20 procentų.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 1 d. 
sprendimu atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Teismas sprendime 
nurodė, kad pirmieji trys pareiškėjo skunde pareikšti reikalavimai yra nukreipti 
į fakto konstatavimą, t. y. jų patenkinimas (atsižvelgiant į tai, kad skunde 
kalbama apie teisinius santykius dėl 2005 m.–2006 m. balandžio mėn. sveikatos 
draudimo fondo lėšų paskirstymo) nesukeltų UAB „Baltic Orthoservice“ 
teisinių pasekmių administruojant minėtų lėšų paskirstymą, nes šie teisiniai 
santykiai pasibaigė negrįžtamai. Tai patvirtina ir paties pareiškėjo skundo 
4, 5 ir 6 reikalavimai dėl žalos atlyginimo, kurie parodo pareiškėjo siekį 
apginti savo pažeistas teises žalos atlyginimo būdu. Todėl laikytina, kad ABTĮ 
taikymo požiūriu paminėti pirmieji trys UAB „Baltic Orthoservice“ skundo 
reikalavimai negali būti laikomi savarankiškais administracinio skundo 
reikalavimais. Jų nagrinėjimas yra reikšmingas bylai tik reikalavimo dėl žalos 
atlyginimo nagrinėjimo aspektu. Tai reiškia, kad UAB „Baltic Orthoservice“ 
nurodytų atsakovo VLK padarytų teisės pažeidimų faktas gali turėti reikšmę 
tik CK 6.271 straipsnio taikymo prasme. CK 6.271 straipsnio 1 dalyje nurodyta, 
kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo 
atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės 
tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Šioje 
straipsnio dalyje nurodyto „akto“ sąvoka pateikta straipsnio 3 dalyje, pagal 
kurią terminas „aktas“ reiškia ir veiksmą, kuris tiesiogiai daro įtakos asmenų 
teisėms, laisvėms ir interesams (valstybės ar savivaldybės institucijų priimami 
teisės ar individualūs aktai, administraciniai aktai, fiziniai aktai ir t. t., išskyrus 
teismo nuosprendžius, sprendimus ir nutartis). Pagal CK 6.271 straipsnio 4 
dalį, valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė (pagal šį straipsnį) atsiranda, 
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jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios 
institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Pastaroji straipsnio nuostata 
reiškia, kad civilinė (deliktinė) atsakomybė atsiranda tuo atveju, kai valstybės 
valdžios institucija pažeidė jai nustatytą privalomojo elgesio modelį, t. y. veikė 
pažeidusi atitinkamą jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, kurie tiesiogiai 
įpareigojo ją veikti kitokiu negu institucijos (jos darbuotojų) pasirinktu būdu. 

Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad 2005 m. kovo 29 d. UAB „Baltic 
Orthoservice“ pateikė paraišką dėl lėšų ortopedijos techninėms priemonėms 
kompensuoti (I t., b. l. 17−32). UAB „Baltic Orthoservice“ paraiškoje pageidavo 
gyventojus aprūpinti galūnių aparatais ir protezinėmis sistemomis, kurios 
buvo kompensuojamos pagal principą „pinigai paskui pacientą”, bei aprūpinti 
apdraustuosius individualia ortopedine avalyne ir gydomaisiais įdėklais, 
kitomis galūnių įtvarinėmis sistemomis (išskyrus galūnių aparatus) bei stuburo 
įtvarinėmis sistemomis, kurių kompensavimui buvo nustatomos kvotos 
įmonėms. VLK 2005 m. gegužės 24 d. raštu Nr. 4K-41-1935 (I t., b. l. 140−142) 
informavo UAB „Baltic Orthoservice“, kad su ja sutartis nebus sudaryta, 
kol nebus parengti VLK įsakymo, reglamentuojančio ortopedijos techninių 
priemonių kompensavimą, pakeitimai. 2005 m. gegužės 26 d. minėtas įsakymas 
buvo pakeistas ir 2005 m. birželio 16 d. UAB „Baltic Orthoservice“ pateikė 
patikslintą paraišką (I t., b. l. 105−106). VLK 2005 m. birželio 15 d. raštu Nr. 4K-
41-2245 (I t., b. l. 151−152) informavo UAB „Baltic Orthoservice“, kad sutarčių 
sudarymas sustabdytas ir kiekvieną mėnesį įmonėms kompensuojama už 
apdraustųjų įsigytas ortopedijos technines priemones 1/12 dalį praėjusiais 
metais kompensuotos sumos. 2005 m. rugsėjo 27 d. VLK sudarė su UAB 
„Baltic Orthoservice“ sutartį „Dėl bendradarbiavimo aprūpinant gyventojus 
ortopedijos technikos priemonėmis“ Nr. 139 (I t., b. l. 48−51), kurios 
objektas – 2005 metų rugsėjo–gruodžio mėnesių gyventojų aprūpinimas 
ortopedijos techninėmis priemonėmis, t. y. šių priemonių pagaminimas / 
pritaikymas ir kompensavimas PSDF biudžeto lėšomis. Sutartyje nurodyta, 
kad ortopedijos techninės priemonės kompensuojamos sveikatos apsaugos 
ministro patvirtintomis bazinėmis kainomis, pagal principą „pinigai paskui 
pacientą“. 2005 m. gruodžio 28 d. VLK su UAB „Baltic Orthoservice“ pasirašė 
2005 m. rugsėjo 27 d. sutarties pakeitimo protokolą Nr. 1, kuriuo buvo 
susitarta pratęsti 2005 m. rugsėjo 27 d. sutarties Nr. 139 galiojimo terminą 
iki 2006 m. gruodžio 31 d. UAB „Baltic Orthoservice“ 2006 m. sausio 26 d. 
raštu Nr. 6-11 (III t., b. l. 20) kreipėsi į VLK, prašydama sudaryti sutartį dėl 
apdraustųjų privalomuoju sveikatos priežiūros draudimu aprūpinimo 
ortopedijos techninėmis priemonėmis, kitomis nei protezai ir galūnių įtvarinės 
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sistemos. 2006 m. balandžio 28 d. VLK pasirašė su UAB „Baltic Orthoservice“ 
sutartį „Dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis“ 
Nr. 240/2006 (IV t., b. l. 65−68). Sutartyje nurodyta, kad pagal šią sutartį 
iš PSDF biudžeto fondo lėšų kompensuojamos tik priemonės, išvardintos 
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakyme Nr. V-534 „Dėl 
ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto, ir 
jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ ir nurodytos šios sutarties ortopedijos 
techninių priemonių sąraše, ir tik ta apimtimi bei tvarka, kuri nurodyta 
sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakyme Nr. V-234 „Dėl 
valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo 
tvarkos patvirtinimo“. 

Teismas sprendime nurodė, jog Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 
3 dalies 4 punkte nustatyta, kad iš PSDF biudžeto apmokama valstybės parama 
ortopedijos technikos priemonėms įsigyti Sveikatos apsaugos ministerijos 
nustatyta tvarka. Vadovaujantis šiomis įstatymo nuostatomis, Sveikatos 
apsaugos ministerija kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
2003 m. gruodžio 22 d. priėmė įsakymą Nr. V-747/A1-214 (įsigaliojo nuo 
2004 m. sausio 1 d.), o sveikatos apsaugos ministras 2004 m. sausio 6 d. priėmė 
įsakymą Nr. V-1 (įsigaliojo nuo 2004 m. vasario 4 d.), 2004 m. birželio 28 d. – 
įsakymą Nr. V-466 (įsigaliojo nuo 2004 m. liepos 7 d.), 2006 m. kovo 31 d. – 
įsakymą Nr. V-234 (įsigaliojo nuo 2006 m. balandžio 5 d.). Įsakymu Nr. V-747/
A1-214 buvo nustatytas ortopedijos technikos priemonių kompensavimo 
funkcijos perdavimo pereinamasis laikotarpis – nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 
2004 m. gruodžio 31 d. (kuris vėliau buvo pratęstas iki 2005 m. birželio 30 d., 
taip pat buvo nustatyta, kad ortopedijos technikos priemonių kompensavimo 
funkcija šiuo pereinamuoju laikotarpiu pavedama VLK). Šiuo įsakymu 
VLK buvo įpareigota vadovautis sveikatos apsaugos ministro patvirtinta 
Gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis laikinąja tvarka, 
Ortopedijos technikos priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto lėšų, 
bazinių kainų nustatymo laikinąja metodika bei socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2002 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 58 patvirtintu Ortopedijos 
technikos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš valstybės 
biudžeto lėšų, nomenklatūros sąrašu. Tokiu būdu, 2005 metais galiojo ta pati 
Gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis kompensavimo 
laikinoji tvarka, patvirtinta 2004 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1, ir Ortopedijos 
technikos priemonių, kompensuojamų Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, 
bazinių kainų nustatymo laikinoji metodika, patvirtinta 2004 m. birželio 28 d. 
įsakymu Nr. V-466 (Laikinoji tvarka panaikinta tik 2006 m. kovo 31 d. įsakymu 
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Nr. V-234, kuris įsigaliojo 2006 m. balandžio 6 d.). Gyventojų aprūpinimo 
ortopedijos technikos priemonėmis kompensavimo laikinojoje tvarkoje 
yra bendrai suformuluotos nuorodos dėl sutarčių tarp minėtas technikos 
priemones gaminančių ar jas tiekiančių įmonių ir VLK sudarymo, tačiau 
nėra pateiktas joks tokių sutarčių sudarymo reglamentavimas ar minėtų 
įmonių pasirinkimo būdas (4, 6 p.). Tas pats pasakytina ir dėl Įsakymu Nr. V-1 
patvirtinto Gyventojų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis 
kompensavimo laikinosios tvarkos aprašo (4, 6 p.). Todėl darytina išvada, 
kad: 1) VLK privalėjo administruoti nurodytus ortopedijos technikos 
priemonių kompensavimo santykius, t. y. ABTĮ požiūriu tapo šių santykių 
viešojo administravimo subjektu; 2) šių santykių reglamentavimas nebuvo 
sureglamentuotas taip, kad VLK būtų aiškiai nustatytas privalomojo elgesio 
modelis. Esant tokiam teisiniam neapibrėžtumui, CK 6.271 straipsnio 4 dalies 
taikymo požiūriu iš VLK šioje byloje kilusio ginčo laikotarpiu (nuo 2005 metų 
pradžios iki 2006 m. balandžio 28 d.) nebuvo galima reikalauti vienareikšmiškai 
aiškaus privalomojo elgesio modelio. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamuoju 
atveju nėra CK 6.271 straipsnio 4 dalyje numatytų būtinų sąlygų UAB „Baltic 
Orthoservice“ nurodytai turtinei žalai atlyginti. 

III.

Apeliaciniu skundu pareiškėjas UAB „Baltic Orthoservice“ prašo 
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 1 d. 
sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti. 
Pareiškėjo nuomone, teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad atitinkamų santykių 
nesureglamentavimas įsakymu reiškia imperatyvaus VLK elgesio modelio 
nebuvimą. Pareiškėjo skunde, paduotame pirmosios instancijos teismui, buvo 
aiškiai nurodyta, kurias įstatymų normas pažeidė VLK, nesudarydama sutarties 
su pareiškėju. Pareiškėjo nuomone, nagrinėjamu atveju VLK pažeidė Sveikatos 
sistemos įstatymo 8 straipsnio, Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio ir Viešojo 
administravimo įstatymo 3 straipsnio nuostatas. Vadovaujantis šiomis teisės 
aktų nuostatomis, VLK, skirstydama PSDF biudžeto lėšas ir sudarydama 
sutartis su įmonėmis, nepaisant teisinio reguliavimo spragų, turėjo laikytis 
Konkurencijos įstatymo ir negalėjo teikti privilegijų atskiriems ūkio subjektams, 
o kitus diskriminuoti. Pareiškėjas pažymi, kad sąžiningą konkurencijos laisvę 
gina ir Konstitucijos 46 straipsnis. Nagrinėjamu atveju VLK nesivadovavo 
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje numatytais įstatymo viršenybės, 
objektyvumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia principais (tai patvirtina Lietuvos 
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vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimas byloje 
Nr. I8-15/2007). Pareiškėjo nuomone, yra akivaizdu, kad šiuo atveju VLK 
neveikė taip, kaip turėjo veikti pagal Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio ir 
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio nuostatas. Teismas neatsižvelgė 
į tai, kad VLK sistemingai pažeidinėjo Konkurencijos įstatymą ir Sveikatos 
draudimo įstatymą (Konkurencijos tarybos 2006 m. kovo 30 d. nutarimas 
Nr. 2S-6, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkričio 23 d. 
sprendimas byloje Nr. I8-15/2007). Pareiškėjo nuomone, teisinio reguliavimo 
spragų egzistavimo neigiamų pasekmių neturėtų prisiimti privatus juridinis 
asmuo (pareiškėjas), kuris neturi jokių galimybių daryti įtaką minėtam 
reguliavimui. Teisinis reguliavimas – tai valstybės institucijų funkcija, o VLK 
yra centrinis viešojo administravimo subjektas, turintis plačius įgaliojimus, 
suteiktus sveikatos apsaugos ministro patvirtintais VLK nuostatais. Tačiau šiuo 
atveju VLK savo kompetencijos ribose neatliko jokių veiksmų, kuriais būtų 
siekusi pašalinti teisinio reguliavimo spragas ar gauti kompetentingų institucijų 
išaiškinimus dėl VLK elgesio modelio, atitinkančio įstatymų reikalavimus. 
Priešingai, VLK pasinaudojo teisinio reguliavimo spragomis tokiu būdu, kad 
iš visų ortopedijos technikos priemones gaminančių ir pritaikančių Lietuvos 
įmonių sutartis 2005 metais nebūtų sudaryta tik su pareiškėju.

Atsiliepimu į pareiškėjo UAB „Baltic Orthoservice“ apeliacinį skundą 
atsakovas Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2009 m. birželio 1 d. sprendimą nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį 
skundą atmesti, o tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas laikytų, kad 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 1 d. sprendimas 
yra nepagrįstas apeliacinio skundo motyvais, – bylą dalyje dėl pirmųjų trijų 
pareiškėjo reikalavimų nutraukti. Atsakovo nuomone, teismas visiškai pagrįstai 
konstatavo, kad ortopedijos techninių priemonių kompensavimo santykiai 
nebuvo sureglamentuoti taip, kad VLK būtų aiškiai nustatytas privalomojo 
elgesio modelis. Atsakovas pažymi, kad VLK nėra atsakinga už teisinio 
reglamentavimo netobulumą. Dėl pareiškėjo skunde minimo Konkurencijos 
tarybos 2006 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 2S-6 atsakovas pažymi, kad šiame 
nutarime Konkurencijos taryba netyrė, ar VLK, nesudarydama sutarties su 
pareiškėju, pažeidė Konkurencijos įstatymą. Konkurencijos taryba pripažino, 
kad kai kurie sveikatos apsaugos ministro įsakymo punktai ir kai kurie VLK 
įsakymai prieštarauja Konkurencijos įstatymui, tačiau šie įsakymai nėra susiję 
su pareiškėjo paraiškų nagrinėjimu. Atsakovas taip pat pažymi, kad teismas 
savo sprendime nepasisakė dėl atsakovo argumentų, pateiktų atsiliepime į 
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pareiškėjo skundą, kuriais atsakovas grindė savo prašymą nutraukti bylą dalyje 
dėl pareiškėjo pirmųjų trijų reikalavimų. Atsakovas nurodo, kad jis palaiko savo 
argumentus dėl bylos nutraukimo pirmiau nurodytoje dalyje. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

Apeliacinio proceso administracinėje byloje paskirtis yra pirmosios 
instancijos teismo procesinio sprendimo patikrinimas tiek jo teisėtumo, tiek 
jo pagrįstumo aspektais. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinius, ir teisinius 
bylos aspektus. Šiame kontekste pažymėtina, jog vienas iš administracinio 
proceso tikslų yra operatyvus iškilusio teisinio ginčo išsprendimas. Šio tikslo 
neatitiktų pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimas ir bylos 
grąžinimas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, jeigu naujas 
bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme gali užvilkinti galutinio 
sprendimo priėmimą. Kiekvienu atveju sprendžiant, ar yra pagrindas 
panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą grąžinti nagrinėti iš 
naujo, turi būti įvertinta, ar tam yra pakankamas teisinis pagrindas. Lietuvos 
administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad jei apeliacinės 
instancijos teismas, įgyvendindamas savo teisę tikrinti apskųstą teismo 
sprendimą tiek faktiniu, tiek teisiniu aspektais, gali pats nustatyti visas teisiškai 
reikšmingas aplinkybes ir tinkamai joms pritaikyti atitinkamas teisės normas, 
bei nėra kitų esminių kliūčių procesiniam sprendimui apeliacinės instancijos 
teisme priimti (pvz., nėra absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo 
negaliojimo pagrindų), byla į pirmosios instancijos teismą neturėtų būti 
grąžinama. Tokiu atveju apeliacinės instancijos teismas pats turėtų priimti 
atitinkamą procesinį sprendimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008). 
Ši pozicija aiškiai atsispindi ir Administracinių bylų teisenos įstatyme, kurio 
141 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, 
numatančiais, kada apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti bylą 
pirmosios instancijos teismui, apeliacinės instancijos teismas priima naują 
sprendimą, jeigu naujas bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme gali 
užvilkinti galutinio sprendimo priėmimą.

Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju naujų 
įrodymų rinkti nereikia, bylai reikšmingos faktinės aplinkybės yra žinomos. 
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Be to, siekdamas visapusiškai išnagrinėti reikšmingas aplinkybes, apeliacinės 
instancijos teismas pasinaudojo Administracinių bylų teisenos įstatymo 82 
straipsnio 8 dalyje numatyta teise ir, atnaujinęs bylos nagrinėjimą iš esmės, 
išsireikalavo papildomus duomenis (Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2011 m. sausio 10 d. nutartis). Be kita ko, šalys argumentus, susijusius su 
civilinės atsakomybės sąlygų buvimu ar nebuvimu šioje byloje, teikė tiek bylos 
nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, tiek ginčydamos šias aplinkybes 
apeliacijos metu. Atsižvelgusi į tai, kas paminėta, išplėstinė teisėjų kolegija daro 
išvadą, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja aplinkybių visuma, lemianti, jog byla 
į pirmosios instancijos teismą neturėtų būti grąžinama, o atitinkamas procesinis 
sprendimas iš esmės gali būti priimtas apeliacinės instancijos teisme.

V.

Pareiškėjas UAB „Baltic Orthoservice“ inter alia pateikė prašymą 
priteisti iš atsakovo 474 089,07 litų turtinės žalos kaip negauto pelno, patirtos 
dėl neteisėtų atsakovo veiksmų, vilkinant sudaryti su pareiškėju sutartis 
dėl paslaugų teikimo. Pareiškėjas nurodė, kad ši suma apima 98 142,30 litų 
pareiškėjo patirtų tiesioginių nuostolių, kuriuos jis patyrė dėl atsakovo vengimo 
įvykdyti savo prievolę (V t., b. l. 75). Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas 
valstybės neteisėtus veiksmus sieja su Valstybinės ligonių kasos veiksmais, 
pareiškėjui siekiant sudaryti dvejopo pobūdžio sutartis dėl gyventojų 
aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis:

1) Siekdamas sudaryti sutartį dėl ortopedijos techninių priemonių 
kompensavimo 2005 m., pareiškėjas 2005 m. kovo 29 d. pateikė paraišką (I t., 
b. l. 17−32). Paraiška buvo patikslinta 2005 m. birželio 16 d. (I t., b. l. 57−58). 
Valstybinė ligonių kasa sutartį Nr. 139 „Dėl bendradarbiavimo aprūpinant 
gyventojus ortopedijos techninėmis priemonėmis“ (toliau – ir Sutartis Nr. 139) 
su pareiškėju sudarė 2005 m. rugsėjo 27 d. (I t., b. l. 48−53).

2) Siekdamas sudaryti sutartį dėl ortopedijos techninių 
priemonių, nepriskiriamų protezams ir galūnių įtvarinėms sistemoms, 
kompensavimo, pareiškėjas 2006 m. sausio 26 d. pateikė prašymą (III t., 
b. l. 20). Sutartis Nr. 240/2006 „Dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos 
techninėmis priemonėmis“ (toliau – ir Sutartis Nr. 240/2006) sudaryta 
2006 m. balandžio 28 d. (V t., b. l. 65−68).

Atsižvelgiant į tai, kas buvo paminėta, būtina sąlyga, siekiant patenkinti 
minėtą pareiškėjo reikalavimą, yra neteisėto vilkinimo sudaryti atitinkamas 
sutartis nustatymas. Kitaip tariant, būtina nustatyti, kad su pareiškėju 
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ginčijamos sutartys turėjo būti sudarytos anksčiau nei tai įvyko nagrinėjamu 
atveju. Tam pirmiausia būtina nustatyti, pagal kokias taisykles šios sutartys 
turėjo būti sudaromos. 

Kaip matyti iš ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusio Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir Viešųjų pirkimų įstatymas, VPĮ) analizės, 
valstybės institucijų poreikis dėl prekių įsigijimo, paslaugų arba darbų atlikimo 
paprastai turėjo būti įgyvendinamas sudarant viešojo pirkimo–pardavimo 
sutartis, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintomis sąlygomis ir 
taisyklėmis. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi pirmiau minėtas pareiškėjo 
su Valstybine ligonių kasa (toliau – ir VLK) sudarytas sutartis Viešųjų pirkimų 
įstatymo kontekste, daro išvadą, kad minėtos sutartys pateko į VPĮ taikymo 
sritį ir turėjo būti sudaromos pagal šio įstatymo reikalavimus.

Pirma, vien tik ta aplinkybė, kad Lietuvos Respublikos sveikatos 
draudimo įstatymas, taip pat jį nagrinėjamam ginčui aktualiu aspektu 
įgyvendinę teisės aktai (sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 6 d. 
įsakymu Nr. V-1 patvirtintas Gyventojų aprūpinimo ortopedijos techninėmis 
priemonėmis kompensavimo laikinosios tvarkos aprašas (su sveikatos apsaugos 
ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-466 padarytu pakeitimu; toliau 
– ir 2004 m. Aprašas) ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. 
įsakymu Nr. V-234 patvirtintas Valstybės paramos ortopedijos techninėms 
priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašas (2006 m. kovo 31 d. įsakymo 
Nr. V-234 redakcija; toliau – ir 2006 m. Aprašas) bylai aktualiu laikotarpiu 
nenumatė, jog aptariamos sutartys turi būti sudaromos laikantis VPĮ, nėra 
pakankamas pagrindas teigti, kad Viešųjų pirkimų įstatymas neturėjo būti 
taikomas. Sveikatos draudimo įstatymas nenurodė, kad sudarant nagrinėjamas 
sutartis, neturi būti vadovaujamasi VPĮ, taip pat nesuteikė įgaliojimų Sveikatos 
apsaugos ministerijai poįstatyminiu teisės aktu nustatyti, kad sudarant 
nagrinėjamas sutartis, net ir esant visoms sąlygoms taikyti VPĮ, juo neturi būti 
vadovaujamasi. Juolab kad minėtuose poįstatyminiuose aktuose ir nebuvo 
normų, kurios tiesiogiai eliminuotų viešųjų pirkimų teisės taikymą. Pastebėtina, 
kad jei sutartis atitinka visus būtinus viešojo pirkimo –pardavimo sutarties 
požymius, įtvirtintus VPĮ, ją raštu su tiekėju sudaro perkančioji organizacija 
(kaip ji apibrėžta VPĮ) ir nėra įstatymuose nustatytų išimčių, paprastai VPĮ 
privalu vadovautis (žr. pagal analogiją Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
(toliau – ir ESTT) 2001 m. liepos 12 d. sprendimą Ordine degli Architetti delle 
Province di Milano e Lodi ir kt. byloje C-399/98, par. 51, 66). Priešingai aiškinant, 
tektų daryti akivaizdžiai ydingą išvadą, kad VPĮ privalu vadovautis tik 
atskiruose įstatymuose ar kituose teisės aktuose konkrečiai nurodytais atvejais. 
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Savo ruožtu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad, atsižvelgiant į 
tai, jog viešųjų pirkimų teisiniai santykiai reguliuojami specialiojo įstatymo, 
kitų teisės aktų nuostatos šiems santykiams turi būti taikomos subsidiariai, 
t. y. pirmiausia reikia taikyti galiojančias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, 
o kitos teisės normos taikytinos tais atvejais, kai Viešųjų pirkimų įstatymas 
nereguliuoja atitinkamo klausimo arba Viešųjų pirkimų įstatymo normose 
įtvirtintos blanketinės nuostatos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų 
skyriaus 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2010). Be 
to, ta aplinkybė, kad sutartis yra sudaroma remiantis viešosios teisės normomis, 
tokiu būdu įgyvendinant viešąją valdžią (įgalinimus), nepaneigia, o – priešingai 
– orientuoja į tai, kad sudaryta sutartis patenka į viešųjų pirkimų teisės 
reguliavimo sritį (žr. pagal analogiją, ESTT 2001 m. liepos 12 d. sprendimą 
Ordine degli Architetti delle Province di Milano e Lodi ir kt. byloje C-399/98, par. 
73). 

Antra, VLK buvo (yra) perkančioji organizacija VPĮ prasme (VPĮ 
3 str. (2003 m. gruodžio 16 d. įstatymo Nr. IX-1894 redakcija), VPĮ 4 str. 
(2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-471 redakcija). Lietuvos Respublikos 
ūkio ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 4-72 (su vėlesniais pakeitimais 
ir papildymais) buvo patvirtinti Perkančiųjų organizacijų sąrašai. Ginčui 
aktualiu laikotarpiu VLK buvo įtraukta į Centrinio valstybinio administravimo 
sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašą.

Trečia, analizuojamos sutartys buvo sudarytos raštu, jos yra sutartinio 
(konsensualinio pobūdžio) VPĮ taikymo prasme.

Ketvirta, nagrinėjamų sutarčių objektas buvo gyventojų aprūpinimas 
ortopedijos techninėmis priemonėmis, t. y. šių priemonių pagaminimas ir 
(ar) pritaikymas ir kompensavimas iš Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo (toliau – ir PSDF). Taigi pagrindinis iš šių sutarčių kylantis pareiškėjo 
įsipareigojimas – pagaminti ortopedijos techninę priemonę. Šios priemonės 
gamybą tam tikra apimtimi sutartyje nustatyta tvarka kontroliuodavo pati 
VLK (pareiškėjas pagal 2005 m. rugsėjo 27 d. ir 2006 m. balandžio 28 d. sutartis 
perduodavo gyventojo užsakymą VLK, o ji turėdavo užsakymą patvirtinti). 
Sutartyje su VLK pareiškėjas taip pat prisiėmė garantinius įsipareigojimus dėl 
prekės kokybės. Už ortopedijos priemonės pagaminimą pareiškėjas sutartyje 
nustatyta tvarka iš VLK gaudavo atlygį, t. y. gaudavo tiesioginę ekonominę 
naudą pinigų, kurie skiriami iš viešųjų valstybės resursų (PSDF), forma. Tokiu 
būdu sutartimi pareiškėjui buvo suteikta teisė už atlygį iš VLK aprūpinti 
gyventojus kompensuojamomis (t. y. visiškai arba iš dalies iš viešųjų resursų 
finansuojamomis) ortopedijos priemonėmis. Byloje nėra įrodymų, kad bazinė 
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ortopedijos techninių priemonių kaina buvo mažesnė arba lygi šių priemonių 
gamybos sąnaudoms. Tai taip pat liudija, kad pareiškėjas (tiekėjas) iš tokių 
sutarčių gavo ekonominę naudą. VLK iš šių sutarčių taip pat gavo ekonominę 
naudą, nes pareiškėjas VLK atžvilgiu prisiėmė įsipareigojimą sutartyje 
nustatyta tvarka pagaminti kompensuojamas ortopedijos priemones, taip pat 
prisiėmė garantinius priemonių aptarnavimo įsipareigojimus. Kitaip tariant, 
VLK šiomis sutartimis iš esmės pirko iš pareiškėjo gyventojų aprūpinimą 
kompensuojamomis ortopedijos techninėmis priemonėmis. Gyventojas 
negalėjo laisvai pasirinkti, iš ko įsigyti kompensuojamąją priemonę – tokią 
priemonę jis galėjo įsigyti tik iš tos įmonės, kuri buvo sudariusi sutartį su VLK, 
nes tik esant sudarytai sutarčiai, priemonės įsigijimas buvo kompensuojamas. 
Taigi visų pirma VLK atrinkdavo tokių (kompensuojamų) priemonių tiekėjus.

Penkta, tam, jog sutarties sudarymui būtų privalu taikyti VPĮ, nebuvo 
būtina, kad galutinę naudą iš jos gautų VLK, t. y. perkančioji organizacija. 
Kitaip tariant, galutiniu nagrinėjamos prekės naudotoju (naudos iš jos gavėju) 
neprivalėjo būti pati VLK (žr., pagal analogiją, ESTT 2010 m. liepos 15 d. 
sprendimą byloje Komisija prieš Vokietiją, C-271/08, par. 80). Priešingas 
aiškinimas lemtų, kad į Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (žr. bylai aktualų 
2003 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2151/2003, pataisantį 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro 
viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) buvo be pagrindo įtraukta, pavyzdžiui, 
ortopedinė avalynė (BVPŽ kodas 33141740-9), ortopediniai implantai (BVPŽ 
kodas 33183100-7), ortopediniai protezai (BVPŽ kodas 33183200-8), iš kurių 
pobūdžio akivaizdu, kad galutinis jų naudotojas (naudos iš jų gavėjas) niekada 
negali būti perkančioji organizacija kaip tokia, nes tokios prekės yra skirtos 
tik fizinių asmenų naudojimui. Iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos 
taip pat matyti, kad, kai viešojo administravimo subjektas sudaro sutartį su 
ūkio subjektu trečiojo asmens naudai, tokie santykiai laikytini patenkantys 
į VPĮ reguliavimo sritį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų 
skyriaus 2010 m. gegužės 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 
2011 m. balandžio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). 

Šešta, tai, kad perkančioji organizacija įgytų nuosavybės teises į prekę 
ar kitą materialų ar fizinį objektą, kuris bus pagamintas, kai už jį apmokama 
iš viešųjų resursų, taip pat nėra būtinas požymis sutarčiai kvalifikuoti viešojo 
pirkimo–pardavimo sutartimi (žr., pagal analogiją, ESTT 2007 m. sausio 18 d. 
sprendimą Jean Auroux byloje, C-220/05, par. 47, ESTT 2010 m. kovo 25 d. 
sprendimą Helmut Müller byloje, C-451/08, par. 54). Faktas, kad už prekes, 
pasak VLK, buvo apmokama pagal bazines kainas, taip pat nesudarė 
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pakankamo pagrindo nagrinėjamu atveju netaikyti VPĮ, nes tokia išimtis 
nenumatyta įstatyme ir neišplaukė iš viešojo pirkimo–pardavimo sutarties 
sampratos. Pagal VPĮ, tiekėjai galėjo būti atrenkami ne tik pagal mažiausios 
kainos kriterijų. Juolab kad sutarčių su pareiškėju sudarymo metu galiojusio 
2004 m. Aprašo 24 punkte buvo nustatyta, kad jei priemonė kainuoja daugiau 
nei bazinė kaina, skirtumą sumoka gyventojas, jei mažiau – kompensuojama 
faktinė priemonės kaina. Analogiška nuostata buvo įtvirtina ir 2006 m. Aprašo 
14 punkte. Atsakovo pateiktu motyvu, kad atitinkamų VPĮ reikalavimų 
ginčo srityje nebūtų įmanoma įvykdyti, nes iš anksto neįmanoma numatyti 
gyventojų individualių poreikių dėl ortopedijos priemonės, negalima teisiškai 
pakankamai pagrįsti VPĮ nuostatų netaikymo nagrinėjamu atveju. Byloje yra 
pateikta įrodymų, kad kitose Europos Sąjungos valstybėse įvairios ortopedinės 
priemonės yra perkamos taikant viešųjų pirkimų procedūras (šios procedūros 
tam tikru mastu, taip pat ir dėl techninių specifikacijų, ES yra harmonizuotos 
(žr. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/
EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo 
tvarkos derinimo, ypač jos 23 str.). Be to, VPĮ numatė galimybę sudaryti 
preliminariąsias sutartis (VPĮ 63 str.). 

Septinta, viešųjų pirkimų teisės taikymą nagrinėjamam atvejui 
netiesiogiai patvirtina ir ESTT 2009 m. birželio 11 d. sprendimas byloje Hans 
& Christophorus Oymanns (C-300/07), kuriame Europos Sąjungos viešųjų 
pirkimų teisės kontekste buvo vertinamos sutartys tarp Vokietijos viešosios 
sveikatos draudimo įstaigos AOK Rheinland/Hamburg ir ortopedinės avalynės 
gamintojų. Šiame sprendime nėra nieko, kas sudarytų pagrindą manyti, kad 
Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisės normos, kurias, be kita ko, privalo 
įgyvendinti ir Lietuva, minėtoms sutartims turėtų ar galėtų būti netaikomos.

Aštunta, VLK neteigė ir neįrodinėjo, kad nagrinėjami atvejai pateko į 
Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnyje (2004 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. IX-
2339 redakcija) ar 10 straipsnyje (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-471 
redakcija) konkrečiai išvardytus atvejus, kai VPĮ reikalavimai netaikomi, taip 
pat nepagrindė, kad netaikyti minėto įstatymo akivaizdžiai reikalavo viešasis 
interesas.

Devinta, VPĮ tikslai, be kita ko, yra užtikrinti skaidrias, konkurencingas 
ir lygiateisiškumo principą garantuojančias procedūras viešiesiems valstybės 
resursams naudoti. Todėl VPĮ neturėtų būti aiškinamas pernelyg siaurai, nes 
tai gali sudaryti prielaidas valdžios institucijoms piktnaudžiauti galimybėmis 
naudoti (paskirstyti) viešuosius resursus ar iškraipyti konkurenciją.

Padariusi išvadą, kad pareiškėjo nurodomos sutartys turėjo būti 
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sudaromos laikantis VPĮ reikalavimų, išplėstinė teisėjų kolegija toliau pasisako 
dėl pareiškėjo reikalavimo atlyginti atitinkamą jam padarytą žalą.

VI.

Minėta, kad pareiškėjas UAB „Baltic Orthoservice“ inter alia pateikė 
prašymą priteisti iš atsakovo 474 089,07 litų turtinės žalos kaip negauto pelno, 
patirtos dėl neteisėtų atsakovo veiksmų, vilkinant sudaryti su pareiškėju 
sutartis dėl paslaugų teikimo. Pareiškėjas nurodė, kad ši suma apima 
98 142,30 litų pareiškėjo patirtų tiesioginių nuostolių, kuriuos jis patyrė dėl 
atsakovo vengimo įvykdyti savo prievolę (V t., b. l. 75). Taigi reikalaujamą 
sumą pareiškėjas aiškiai ir nedviprasmiškai siejo su, pasak pareiškėjo, neteisėtu 
vilkinimu sudaryti sutartis. Šią aplinkybę pareiškėjo atstovė iš esmės patvirtino 
ir teismo posėdžio apeliacinės instancijos teisme metu. Todėl siekdamas, 
kad minėtas reikalavimas būtų patenkintas, pareiškėjas turėjo įrodyti savo 
reikalavimo pagrindą – vilkinimą sudaryti sutartis. Kadangi veiksmų ar 
neveikimo neteisėtumas gali būti įvertintas tik tinkamai kvalifikavus tarp šalių 
susiklosčiusius teisinius santykius, reiškia, vilkinimo (kaip neteisėto neveikimo) 
sudaryti sutartį konstatavimas galimas tik pagal tokias teisės normas, pagal 
kurias tokios sutartys turėjo būti sudaromos. 

Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad pagal Civilinio kodekso 
6.249 straipsnio 1 dalį, žala yra <...> negautos pajamos, kurias asmuo 
būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Kitaip tariant, negautos 
pajamos – tai tokios pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jei jo atžvilgiu būtų 
elgiamasi teisėtai. Be to, patirti netiesioginiai nuostoliai (negautos pajamos) 
turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis, 
hipotetinėmis pajamomis. Vadinasi, priteistinomis negautomis pajamomis 
negali būti tokios pajamos, kurių gavimas būtų tik hipotetinis, grindžiamas 
prielaidomis net ir tuo atveju, jei atsakovas pareiškėjo atžvilgiu būtų elgęsis 
teisėtai, t. y. pagal atitinkamoje situacijoje privalomas taikyti teisės normas.

Pareiškėjas šioje byloje nuosekliai teigė ir įrodinėjo, kad aptariamos 
sutartys, iš kurių pavėluoto sudarymo jis kildina reikalaujamą žalą, turėjo 
būti sudaromos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo normas. Išplėstinė teisėjų 
kolegija jau konstatavo, kad aptariamos sutartys išties turėjo būti sudaromos 
pagal VPĮ reikalavimus. Tačiau pareiškėjas nepateikė įtikinamų argumentų, 
pagrindžiančių, kad, taikant VPĮ, ginčo sutartys su pareiškėju turėjo būti 
(būtų buvusios) sudarytos anksčiau nei tai buvo padaryta nagrinėjamu atveju. 
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat nenustatė, kad iš Viešųjų pirkimų įstatymo 
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normų šiuo atveju būtų kilusi aiški ir nedviprasmiška Valstybinės ligonių 
kasos pareiga sudaryti su pareiškėju sutartis anksčiau nei tai buvo padaryta 
nagrinėjamu atveju. Apskritai pastebėtina, kad su pareiškėju sutartys taip pat 
buvo sudarytos netaikant Viešųjų pirkimų įstatymo. Todėl apskritai negalima 
teigti, kad jei VPĮ reikalavimų būtų laikomasi, su pareiškėju sutartis tikrai būtų 
buvusi sudaryta. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra konstatavęs, 
jog tik veiksmų neteisėtumas nėra pagrindas priteisti žalą potencialiems 
tiekėjams, nes asmuo, reikšdamas reikalavimą dėl žalos atlyginimo, privalo 
įrodyti žalos padarymo faktą ir dydį. Civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2007 
nurodyta, kad viešojo pirkimo konkurso nepaskelbimas dar nereiškia, kad 
konkrečiam potencialiam pirkimo konkurso dalyviui, net jei jų yra tiksliai 
apibrėžtas skaičius, daroma žala. Pajamos būtų gaunamos ne tik dėl konkurso 
paskelbimo. Dar būtina įgyti teisę vykdyti tiekimus po konkurso, t. y. reikia 
laimėti konkursą. Tik konkurso nepaskelbimas, kai jame gali dalyvauti keli 
asmenys ir tiekėjas nėra aiškus, potencialaus tiekėjo galimybes gauti pajamų iš 
galimų tiekimų daro hipotetines, spėjamas, bet ne realiai numatomas (Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. birželio 22 d. nutartis 
civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2007).

Atsižvelgdama į tai, kas paminėta anksčiau, išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatuoja, kad šioje byloje pareiškėjas neįrodė, jog vertinant Valstybinės 
ligonių kasos veiksmus (neveikimą) ginčo teisiniams santykiams taikytinų 
teisės normų požiūriu, atsakovas privalėjo aptariamas sutartis su pareiškėju 
sudaryti anksčiau nei tai buvo padaryta. Vadinasi, žala, kurią pareiškėjas sieja 
su šiuo savo reikalavimo faktiniu pagrindu (neteisėtu vilkinimu sudaryti 
sutartis), negali būti priteisiama. Pareiškėjas šiam ginčui spręsti taikytinų 
normų pagrindu neįrodė tų neteisėtų veiksmų (pavėluoto sutarties sudarymo), 
iš kurių jis kildina reikalaujamą priteisti žalą, ir nėra nustatytas pakankamas 
reikalaujamos priteisti žalos ir anksčiau nustatytų neteisėtų veiksmų (viešųjų 
pirkimų taisyklių netaikymo) priežastinis ryšys. Net jei atsakovas būtų elgęsis 
teisėtai, nėra pakankamų argumentų ir įrodymų, kad pareiškėjas būtų realiai 
gavęs reikalaujamą priteisti negautą pelną ar nebūtų išleidęs tų sumų, kurias jis 
nurodo ir prašo priteisti kaip tiesioginius nuostolius. Pareiškėjas neįrodė, kad 
jo nurodomi tiesioginiai nuostoliai atsirado ne dėl įprastinės ūkinės veiklos, 
jos plėtros planų ir jų įgyvendinimo bei su tuo susijusios rizikos, kurią turi 
prisiimti pats pareiškėjas, o dėl to, kad VLK netaikė VPĮ.

Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, kad pareiškėjo nurodomų 
kitų teisės aktų (Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo, Viešojo 
administravimo įstatymo, taip pat poįstatyminių aktų dėl aprūpinimo 
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ortopedijos techninėmis priemonėmis) nuostatos nepaneigia pirmiau padarytų 
išvadų, nes minėti teisės aktai konkrečiai nereglamentuoja nagrinėjamų 
sutarčių su pareiškėju sudarymo procedūrų. Tai nustato specialusis įstatymas 
– Viešųjų pirkimų įstatymas, kurio nuostatų kontekste ir turi būti vertinama 
nagrinėjama situacija. Pareiškėjas nurodo konkretų prašomos priteisti žalos 
pagrindą (vilkinimą sudaryti sutartis), kurį teismas ir vertina. Be to, pareiškėjas 
nekelia klausimo dėl neturtinės žalos atlyginimo, pavyzdžiui, tuo pagrindu, 
kad VLK neveikė taip kaip privalėjo veikti pagal VPĮ, Viešojo administravimo 
ar Konkurencijos įstatymą. Administracinis teismas negali savo nuožiūra 
pakeisti pareiškėjo aiškiai apibrėžiamą reikalavimo atsakovui pagrindą ir paties 
reikalavimo esmę bei pobūdį. Juolab kai pareiškėją proceso metu atstovavo 
profesionalus atstovas (advokatas). 

Atsižvelgus į anksčiau padarytas išvadas, nėra pagrindo nagrinėti ir 
pareiškėjo prašymą atlyginti nuostolius, patirtus dėl infliacijos. Išplėstinė teisėjų 
kolegija taip pat sprendžia, kad konstatavus tai, kas išdėstyta anksčiau, taip pat 
atsižvelgiant į specifines ir išskirtines šios bylos aplinkybes, nėra būtina atskirai 
pasisakyti ir dėl Valstybinės ligonių kasos atsiliepime į apeliacinį skundą 
pateikto argumento, jog pareiškėjas praleido terminus atsakovo neteisėtų 
veiksmų nustatymui.

VII.

Pareiškėjas taip pat prašo priteisti 3 672,12 Lt papildomų nuostolių, 
susijusių su teisių gynimu Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijos (toliau 
– ir VAGK) ir Konkurencijos taryboje. Šiuos nuostolius, pasak pareiškėjo, 
sudaro: pinigų suma, apskaičiuota bendrovės direktoriaus vienos valandos 
darbo įkainį padauginus iš laiko, kurį jis sugaišo rengdamas skundus minėtoms 
institucijoms, taip pat vykdamas į jas ir jose atstovaudamas; išlaidos kurui, 
kuris buvo sunaudotas vykstant į posėdžius VAGK ir Konkurencijos taryboje, 
taip pat susipažinti su medžiaga Konkurencijos taryboje; atstovavimo išlaidos, 
patirtos Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjant VLK skundą 
dėl Konkurencijos tarybos 2006 m. kovo 30 d. nutarimo. 

Išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad, pirma, bendrovės vadovo 
sugaištas laikas ginant bendrovės interesus (rengiant skundus, vykstant į 
atitinkamas institucijas ir atstovaujant jose), įvertintas pinigais pagal valandinį 
jo darbo įkainį, šiuo konkrečiu atveju negali būti priteisiamas. Pareiškėjas 
neįrodė, kad jis šias išlaidas patyrė ne dėl to, jog vykdė įprastinę pareigą mokėti 
darbo užmokestį direktoriui, bet būtent dėl atsakovo neteisėtų veiksmų. Byloje 
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nėra įrodymų, kad dėl minėtų bendrovės vadovo darbų pareiškėjas mokėjo 
jam didesnį nei įprasta darbo užmokestį. Taigi galima teigti, kad įprastos 
darbo užmokesčio bendrovės vadovui sąnaudos būtų buvusios patirtos 
nepriklausomai nuo to, kaip būtų elgęsis atsakovas. Be to, išplėstinės teisėjų 
kolegijos vertinimu, bendrovės vadovo veikla nagrinėjamu atveju neviršijo 
(tiek kiekybiniu, tiek kokybiniu aspektu) to, ką bendrovės vadovas paprastai, 
t. y. pagal savo užimamas pareigas bendrovėje, privalo atlikti.

 Antra, išplėstinė teisėjų kolegija neturi pakankamo pagrindo abejoti 
pareiškėjo išlaidomis kurui, kuris buvo sunaudotas vykstant į posėdžius VAGK 
ir Konkurencijos taryboje, taip pat susipažinti su medžiaga Konkurencijos 
taryboje. Valstybinės ligonių kasos veiksmų (neveikimo) neteisėtumas, kiek 
tai susiję su paminėtais nuostoliais, yra nustatytas atitinkamais VAGK ir 
Konkurencijos tarybos sprendimais, kurie įstatymų nustatyta tvarka nėra 
nuginčyti. Priežastinis ryšys tarp šių neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir patirtų 
sąnaudų yra pakankamas. Administracinių teismų praktikoje išlaidos, patirtos 
ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo institucijoje, gali būti laikomos turtine žala 
(žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A502-1269/2009 (Administracinė jurisprudencija 
Nr. 18, psl. 118−127). Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, reikalavimas dėl 211,22 
Lt (IV t., b. l. 47) priteisimo tenkintinas. 

Trečia, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 
straipsnio 5 dalimi, pareiškėjas turėjo galimybę prašyti priteisti atstovavimo 
išlaidas, patirtas Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjant 
VLK skundą dėl Konkurencijos tarybos 2006 m. kovo 30 d. nutarimo. Byloje 
nėra duomenų, kad pareiškėjas tokį prašymą būtų teismui pateikęs ir jis 
būtų jį atmetęs arba kad buvo kitų priežasčių, dėl kurių pasinaudoti minėta 
procesiniame įstatyme numatyta galimybe buvo neįmanoma arba pernelyg 
sudėtinga. Todėl išplėstinė teisėjų kolegija nevertina šių išlaidų kaip žalos 
Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalies prasme. Procesinių (atstovavimo) 
išlaidų priteisimo pirmiausia turi būti siekiama tame procese, kuriame jos buvo 
patirtos.

VIII.

Pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, taip pat suformulavo keletą kitų 
reikalavimų, susijusių su faktų ir neteisėtų veiksmų (neveikimo) konstatavimu. 
Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra konstatavęs, 
kad tam tikrų faktų pripažinimas negali būti atskiru skundo reikalavimu, 
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kadangi vien tik veiksmų neteisėtumo konstatavimas pats savaime jokio 
konkretaus poveikio materialiniams teisiniams santykiams negali padaryti. 
Veiksmų neteisėtumo konstatavimas gali būti tik motyvas, pagrindžiantis 
teismo sprendimą, kuriuo nustatomi tam tikri patvarkymai dėl materialinių 
teisinių santykių (panaikinamas aktas, atsakovas įpareigojamas atlikti tam tikrus 
veiksmus, priteisiamas žalos atlyginimas ar pan.) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 10 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. AS442-484/2010, 2007 m. kovo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A14-
261/2007 (Administracinė jurisprudencija Nr. 11, psl. 206−213). Atsižvelgusi 
į tai, išplėstinė teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, 
kad šių reikalavimų nagrinėjimas reikšmingas bylai tik reikalavimo dėl žalos 
atlyginimo aspektu. Dėl šios priežasties išplėstinė teisėjų kolegija atskirai dėl 
minėtų reikalavimų nepasisako.

Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad šioje nutartyje pateikti 
išaiškinimai išplėtoja ankstesnę Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
praktiką. Tai daroma siekiant užtikrinti viešojo intereso apsaugą paskirstant 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas. Viešojo administravimo 
subjektas, atlikdamas minėtą funkciją, privalo užtikrinti, kad sutartys dėl 
priemonių, kompensuojamų iš biudžeto, būtų sudaromos laikantis skaidrumo, 
objektyvumo, proporcingumo, vienodų sąlygų, nediskriminavimo principų. Šie 
principai ypatingai svarbūs sutarčių, kurios susijusios su valstybės biudžeto lėšų 
paskirstymu, sudarymo procedūrai tam, kad būtų tinkamai įgyvendinamos 
valstybės lėšų apsaugos procedūrų laikymąsi užtikrinančios taisyklės bei 
vartotojų interesai. Todėl, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tokia Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo praktikos raida yra konstituciškai pagrįsta 
ir pateisinama.

Apibendrindama išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo 
uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Orthoservice“ apeliacinis skundas 
tenkintinas iš dalies. Pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeičiamas, 
priteisiant pareiškėjui iš atsakovo 211,22 Lt nuostolių.

Pareiškėjas taip pat prašo atlyginti turėtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau 
nepateikia jų konkretaus ir išsamaus apskaičiavimo su pagrindimu, kaip to 
reikalauja įstatymas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 str. 1 d.). 
Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalį, prašymai raštu su 
išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo 
iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų 
nuo sprendimo įsiteisėjimo.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Orthoservice“ apeliacinį skundą 
patenkinti iš dalies. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 1 d. 
sprendimą iš dalies pakeisti. Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei 
„Baltic Orthoservice“ iš atsakovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos 
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 211,22 Lt (du 
šimtus vienuolika litų ir dvidešimt du centus) nuostolių. 

Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 1 d. 
sprendimo dalį palikti nepakeistą

Nutartis neskundžiama.

2.4.2. Dėl policijos pareigūnų prievartos priemonių panaudojimo 
teisėtumo

Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos 
Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje numatyta, 
kad prievarta, kuri gali sukelti kūno sužalojimų ar mirtį, gali būti naudojama tik 
prieš konkretų teisės pažeidėją. Tokia išvada seka lingvistiškai aiškinant teisės 
normas, nes ir Policijos veiklos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje, ir Viešojo saugumo 
tarnybos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje prieš panaudojant prievartos priemones 
reikalaujama atsižvelgti inter alia į individualias pažeidėjo savybes. 

Policijos veiklos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje ir Viešojo saugumo tarnybos 
įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtintas ir proporcingumo principas. Taigi, 
net jei prievartos priemonės naudojamos prieš konkretų asmenį, tokių priemonių 
naudojimas turi atitikti proporcingumo principą, t. y. prieš jas panaudojant turi 
būti įvertinama ir atsižvelgiama į konkrečią situaciją, teisės pažeidimo pobūdį, taip 
pat pasekmes, kurias gali sukelti konkrečios prievartos priemonės panaudojimas. 
Tai ypač svarbu tais atvejais, kai panaudojamos prievartos priemonės gali sukelti 
sunkias pasekmes, t. y. mirtį ar sveikatos sužalojimą. Nors pagal nurodytas 
teisės normų nuostatas pareigūnai turi tam tikrą diskreciją pasirinkti konkrečias 
prievartos priemones konkrečiose situacijose, tokia diskrecija nėra neribota. 
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Pagal Policijos veiklos įstatymą ir Viešojo saugumo tarnybos įstatymą būtent 
konkretus pareigūnas turi įvertinti situaciją, įskaitant ir priemonės panaudojimo 
individualumą, ir tokio panaudojimo proporcingumą. Taigi šiuo atveju 
atsakovas (jo dispozicijoje esantys pareigūnai) turi pareigą užtikrinti, kad jėgos 
panaudojimas bus teisėtas ir pagrįstas, įskaitant ir jo atitiktį proporcingumo 
principui. Atitinkamai, būtent atsakovas, atsižvelgiant į pažeistos vertybės svarbą 
(asmens sveikatą), turi ir pozityvią pareigą išsamiai ištirti tokį įvykį bei nustatyti 
visas reikšmingas aplinkybes, ir pareigą įrodyti, kad prievartos priemonės 
panaudojimas buvo teisėtas ir proporcingas atsižvelgiant į paties pareiškėjo 
elgesį.

Administracinė byla Nr. A858-2457/2011
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01338-2009-9

Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.1; 15.2.3.2

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2011 m. birželio 23 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės 
ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjui J. T.,
atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Viešojo saugumo tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovui Aigerdui Skroliui, 
atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vilniaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato atstovui Leandrui Pociui,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Viešojo saugumo 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, ir Lietuvos 
valstybės, atstovaujamos Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, 
apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2010 m. lapkričio 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. T. 
(J. T.) skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos 
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komisariato (tretieji suinteresuoti asmenys – Policijos departamentas prie 
Vidaus reikalų ministerijos ir Vidaus reikalų ministerija) dėl žalos atlyginimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas J. T. skundu (I t., b. l. 2–6) kreipėsi į teismą, prašydamas 
priteisti 300 000 litų neturtinės ir 1 197,50 litų dydžio turtinės žalos 
bei bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėjas nurodė, kad 2009 m. sausio 16 d., 
įgyvendindamas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 
(toliau – ir EŽTK) 11 straipsnį, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 36 
straipsnį ir Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo 18 straipsnio 
nuostatas dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) 
sankcionuotame mitinge prie Lietuvos Respublikos Seimo, kurį organizavo 
Lietuvos darbo federacija. Sankcionuoto mitingo metu į žmonių susibūrimo 
vietą buvo įvestos Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos 
(toliau – ir Viešojo saugumo tarnyba, VST) pajėgos, kurios turėjo užtikrinti 
viešąją tvarką, susirinkusių asmenų saugumą. Tiek VST, tiek ir policijos 
pareigūnai, turėję užtikrinti tvarką, veikė pažeisdami reikalavimus, keliamus 
užtikrinti saugumą sankcionuotų mitingų metu, ir dėl savo neprofesionalumo 
išprovokavo taikaus ir teisėto mitingo dalyvių protestus, kurie peraugo į masinį 
pasipriešinimą, turintį riaušių požymių. Nerimstant protestams dėl pareigūnų 
veiksmų, pareigūnai pradėjo naudoti specialiąsias prievartos priemones prieš 
susirinkusius asmenis. Buvo naudojamos ašarinės dujos ir šaudoma guminiais 
šaudmenimis. Pareigūnai pareiškėjui padarė sunkų sveikatos sutrikdymą, dėl 
ko jis neteko darbingumo. Pareigūnų paleisti guminiai šaudmenys pataikė 
jam į kaktą, į nosį ir sužalojo akis, taip pat du kartus į kairę koją, vieną kartą 
į dešinę ranką ir vieną kartą į pilvą. Guminių šaudmenų sužalotas akis dar 
labiau paveikė pareigūnų panaudotos ašarinės dujos, kurių poveikis paaštrino 
akių skausmus, sutrikdė kvėpavimą ir prisidėjo prie pareiškėjo sveikatos 
sutrikdymo. Dėl pareigūnų neteisingai, neteisėtai ir neadekvačiai pavartotos 
prievartos, pareiškėjas visiškai nemato dešiniąja akimi, o kairiosios akies 
rega labai silpna, ant kūno gausu randų ir kraujosruvų. Kadangi pareiškėjas 
dirbo tolimųjų reisų vairuotoju, silpna vienos ir visiškai dingusi kitos akies 
rega jam užkerta kelią toliau dirbti šį darbą. Pareiškėjas patyrė didelį fizinį ir 
moralinį skausmą, buvo pažemintas, patyrė šoką. Iki šio įvykio neturėjo jokių 
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sveikatos sutrikimų. Jis yra jaunas ir anksti patirti stiprūs sveikatos sužalojimai 
užkerta kelią toliau gyventi visavertį gyvenimą. Pareiškėjo veiksmuose 
mitingo metu nebuvo jokių agresijos požymių ar bandymų kurstyti riaušes ir 
jokios nusikalstamos veikos. Dauguma Europos Sąjungos šalių nebenaudoja 
guminių šaudmenų jau nuo 1972 m. Civilizuotų valstybių praktikoje policijos 
ir kariuomenės reglamentuose įtvirtinta aiški nuostata, kad guminių ar 
plastikinių kulkų artilerija gali būti naudojama tik kaip kraštutinė priemonė. 
Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai nesilaikė minėtų Viešojo saugumo 
tarnybos ir Policijos veiklos įstatymų normų, kurios imperatyviai nurodo, kad 
šaunamąjį ginklą pareigūnas turi teisę panaudoti tik tada, kai yra išnaudotos 
visos kitos įmanomos priemonės. Taip pat įstatymai imperatyviai nurodo, kad 
asmenys turi būti įspėti apie šaunamojo ginklo panaudojimą. Šių imperatyvių 
įstatymų normų pareigūnai nesilaikė, dėl ko pareiškėjui buvo sunkiai 
sutrikdyta sveikata, buvo pažemintas, sugadintas jo tolimesnis gyvenimas. 
Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.245 straipsnio 
4 dalį deliktinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri 
nesusijusi su sutartiniais santykiai, nebent įstatymai nustato, kad ji atsiranda ir 
dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais. Deliktinės atsakomybės sąlygos 
yra: neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala. Neteisėti pareigūnų 
veiksmai pasireiškė neteisėtu ir neteisingu šaunamojo ginklo panaudojimu, 
kuris buvo panaudotas pažeidžiant imperatyvias Viešojo saugumo tarnybos 
ir Policijos veiklos įstatymų normas ir nesilaikant praktikoje priimtų guminių 
šaudmenų naudojimo taisyklių. Priežastinis ryšys tarp jo sveikatos sutrikimų 
ir pareigūnų neteisėtų veiksmų pasireiškė medikų nustatytomis išvadomis, 
nes visi sužalojimai buvo sukelti pareigūnų iššautais guminiais šaudmenimis. 
Pareigūnų kaltė pasireiškia tuo, kad jie pažeidė minėtas pareigūnų darbą, 
naudojant prievartos priemones, reglamentuojančias teisės normas, dėl ko 
pareiškėjui buvo padaryta didelė tiek turtinė, tiek ir neturtinė žala. Neteisėti 
pareigūnų veiksmai yra pareiškėjo sveikatos sutrikimų priežastis: dešiniosios 
akies aklumas, kairiosios akies rega labai silpna. Pareiškėjas išgyveno ne tik 
stiprų fizinį skausmą, bet ir patyrė dvasinį diskomfortą, kuris tęsiasi iki šiol. Be 
to, jis kenčia nuo depresijos, gyvenimas atrodo slogus.

Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Viešojo saugumo tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, atsiliepimu (I t., b. l. 
20–22) su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. 
Atsakovas nurodė, kad VST vado 2009 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 47V-
24, 213 tarnybos pareigūnų 2009 m. sausio 16 d. padėjo Vilniaus apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir Vilniaus VPK) pareigūnams 
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užtikrinti viešąją tvarką, žmonių ir eismo saugumą Vilniaus mieste, Lietuvos 
darbo federacijos, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos ir Lietuvos 
profesinės sąjungos „Solidarumas“ organizuojamo mitingo prie Lietuvos 
Respublikos Seimo rūmų, eitynių nuo Lietuvos Respublikos Seimo rūmų iki 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmų ir mitingo prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės rūmų (toliau – ir mitingas) metu. Mitingo dalyviams pakeitus prie 
Lietuvos Respublikos Seimo rūmų oficialiai pradėto mitingo eigą ir pobūdį 
bei tęsiant nesankcionuotą mitingą prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų, 
kuris peraugo į riaušes, tarnybos pajėgos buvo panaudotos pagal Vilniaus VPK 
2009 m. sausio 15 d. „Viešosios tvarkos, saugaus eismo priežiūros, susirinkimų 
įstatymo reikalavimų užtikrinimo planą“ Nr. 10-8-S-16 bei vykdant Vilniaus 
VPK viršininko paskelbtą Vidaus reikalų ministro 2001 m. gruodžio 17 d. 
įsakymu Nr. 7RN patvirtintą Masinių riaušių ir teisėtvarkos pažeidimų, 
padarytų grupės asmenų, likvidavimo operacijos planą „Vėtra“. Prieš VST 
pareigūnams panaudojant specialiąsias priemones, buvo kreiptasi į minią dėl 
neteisėtų veiksmų nutraukimo. Pareikalauta, kad asmenys pasišalintų iš aikštės 
ir perspėta, kad bus naudojamos prievartos priemonės. Susirinkusi minia 
į reikalavimus nereagavo, o tik dar intensyviau ėmė mėtyti įvairius daiktus į 
tarnybos pareigūnus, kurie, siekdami atremti minios puolimą ir ją išsklaidyti, 
panaudojo specialiąsias priemones. Tarnybos pareigūnas turi teisę panaudoti 
prievartą tik tarnybinio būtinumo atvejais ir tik tiek, kiek to reikia tarnybinei 
pareigai atlikti, ir tik po to, kai įtikinimo priemonės buvo neveiksmingos arba 
negalimos. Prievartos rūšį ir jos panaudojimo ribas VST pareigūnas pasirenka 
atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, teisės pažeidimo pobūdį ir individualias 
pažeidėjo savybes. Naudodamas prievartą, tarnybos pareigūnas privalo stengtis 
išvengti sunkių padarinių žmonėms ir turtui. Pareiškėjas skunde neteisingai 
vartoja šaunamojo ginklo bei jo panaudojimo sąvokas, nes vadovaujantis 
Viešojo saugumo tarnybos įstatymo (toliau – ir VST įstatymas) 14 straipsnio 1 
dalimi, šaunamasis ginklas naudojamas kaip specialioji priemonė (šoviniams, 
granatoms su cheminėmis medžiagomis ar preparatais (neturinčiais 
naikinamojo poveikio) arba skausmą sukeliančiai elementais iššauti). Tarnybos 
pareigūnas turi teisę panaudoti specialiąsias priemones ypatingų situacijų 
metu. Ypatinga situacija – riaušės, masiniai neramumai, grupiniai veiksmai, 
kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams. 
Atsižvelgdami į faktines aplinkybes ir teisės aktų reikalavimus VST pareigūnai 
nepažeidė įstatymų reikalavimų ir specialiąsias priemones panaudojo teisėtai 
ir pagrįstai. Pareiškėjo dalyvavimas nesankcionuotame mitinge, pažeidžiant 
Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo 6 straipsnio 5 dalį ir 7 straipsnio 1 
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dalies reikalavimus, neteisėtų veiksmų vykdymas po pareigūnų perspėjimų ir 
buvimas prie Seimo rūmų, VST ir policijos pareigūnams vykdant planą „Vėtra“, 
turėtų būti vertinamas kaip didelis neatsargumas. Kai paties nukentėjusio 
asmens didelis neatsargumas padėjo žalai atsirasti arba jai padidėti, tai 
atsižvelgiant į nukentėjusio asmens kaltės dydį žalos atlyginimas gali būti 
sumažintas arba reikalavimas atlyginti žalą gali būti atmestas. Teisė į neturtinės 
žalos atlyginimą įtvirtinta CK 6.250 straipsnyje – įvardinti neturtinės 
žalos vertinimo kriterijai: asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, 
nepatogumai, dvasiniai sukrėtimai, emocinė depresija, pažeminimas, 
reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo 
įvertinta pinigais. Ši teisės norma įpareigoja teismą, nustatant neturtinės žalos 
dydi, atsižvelgti į pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę bei kitas turinčias 
reikšmės bylai aplinkybes. Padarytoji žala turi būti neteisėtų asmens veiksmų 
ar neveikimo rezultatas, todėl turi egzistuoti tam tikras ryšys tarp pareigūnų 
veikos ir atsiradusios žalos. Įrodyti žalą, taip pat ir neteisėtą pareigūnų veiką, 
t. y. deliktą, ir priežastinį ryšį tarp tokios veikos ir atsiradusių pasekmių turi 
pareiškėjas. Tačiau pareiškėjas skunde pareikštų prašymų turiniu bei tiksliai ir 
visiškai neįvardindamas pareigūnų padarytų įstatymų pažeidimų, įrodinėjimo 
prievolę perleidžia teismui. Kelia abejonių tai, ar pareiškėjo patirti sužalojimai 
yra VST pareigūnų veiksmų pasekmė, t. y. ar pareiškėjo pateiktose nuotraukose 
matomi sužalojimai padaryti VST pareigūnų naudotų 12 kalibro guminių 
kulkų. Priežastinis ryšys tarp pareigūnų veiksmų ir pareiškėjo patirtos žalos yra 
abejotinas.

Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Vilniaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato, atsiliepimu į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 94–97) su 
pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti iš esmės Policijos departamento 
prie Vidaus reikalų ministerijos atsiliepime išdėstytais argumentais. Papildomai 
atsakovas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (3K-3-
215/2008; 3K-3-764; 3K-7-59/2008) teismai, nagrinėdami reikalavimą atlyginti 
žalą, privalo nustatyti visus asmenų, sudariusių sąlygas žalai kilti ar prisidėjusių 
prie žalos atsiradimo ar jos padidėjimo, veiksmus. Jei dėl tokių veiksmų pagal 
įstatymą atsako keli subjektai, tai teismas privalo įtraukti į bylą visus atsakingus 
asmenis ir spręsti jų atsakomybės dydžio klausimus, priklausomai nuo atliktų 
veiksmų ir sukeltų pasekmių, nors žalą patyręs asmuo, reikšdamas ieškinio 
reikalavimą, būtų nurodęs ne visus žalą padariusius ir prie to prisidėjusius 
asmenis. Šioje byloje turėtų būti įtraukti asmenys, figūruojantys ikiteisminio 
tyrimo byloje Nr. 10-1-00108-09, kurioje sprendžiamas baudžiamosios 
atsakomybės taikymo klausimas. Šioje byloje figūruojantys asmenys savo 
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veiksmais galėjo prisidėti prie pareiškėjui atsitikusių pasekmių kilimo. Šioje 
byloje negali būti neįvertinti ir mitingo organizatorių bei dalyvių veiksmai, 
todėl jie taip pat privalo būti šalimis byloje. Tokios pat (analogiškos) bylos turi 
būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus 
teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerija (toliau – ir VRM) atsiliepimu (I t., b. l. 44–45) su pareiškėjo 
skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. VRM nurodė, kad pareiškėjas neįrodė 
priežastinio ryšio tarp VST veiksmų ir sveikatos sužalojimo, nes iš skundo 
neaišku, kada, kur ir koks veiksnys sukėlė jam žalą. Šūvis būtent į pareiškėją 
gali būti neatsitiktinis ir teisėti veiksmai, nes pareiškėjas gali būti tas asmuo, 
kuris kėlė riaušes. Dėl šių riaušių vyksta ikiteisminis tyrimas Nr. 10-1-00108-
09. Jei žalą sukėlė atsakovo šaudymas, slopinant riaušes Nepriklausomybės 
aikštėje 2009 m. sausio 16 d., tai skundas turėtų būti atmestas CK 6.282 
straipsnio 1 dalies pagrindu. Pareiškėjo pateiktuose medicininiuose 
dokumentuose nurodyta, kad trauma įvyko apie 14 val. mitinge prie Seimo. 
Leidime organizuoti mitingą nurodyta, kad mitingas Nepriklausomybės 
aikštėje privalo baigtis 12.20 val. Apie 11.50 val. mitingo vedėjas informavo 
dalyvius apie mitingo tikslą ir eigą. Apie 12.00 val. mitingą vedantys asmenys 
kreipėsi į minią ir paprašė tvarkingai rikiuotis Gedimino prospekte, kur 
organizuojamos eitynės link Vinco Kudirkos aikštės. Dalis mitingo dalyvių 
(apie 2 000 žmonių) susirikiavo Gedimino prospekte ir pajudėjo į Vinco 
Kudirkos aikštę. Kita minios dalis (apie 3 500 žmonių) liko Nepriklausomybės 
aikštėje. Policija kelis kartus informavo apie tai susirinkusius žmones ir 
pareikalavo išsiskirstyti, tačiau susirinkusi minia nekreipė dėmesio. Akivaizdu, 
kad šaudoma buvo tuomet, kai besitęsiantis susirinkimas buvo neteisėtas. Jei 
pareiškėjas šaudymo metu buvo Nepriklausomybės aikštėje, tai jis pažeidė 
Susirinkimų įstatymą, viešąją tvarką, buvo labai neatsargus, todėl negali ginčyti 
savo veiksmų pasekmių. Iš skundo neaiškus sveikatos sužalojimo mastas, todėl 
negalima spręsti apie kompensacijos dydį, nes ji turi būti proporcinga sveikatos 
sužalojimui.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Policijos departamentas prie Vidaus 
reikalų ministerijos (toliau – ir Departamentas) atsiliepimu (I t., b. l. 47–50) 
su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Departamentas nurodė, 
kad pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 13 d. 
įsakymą Nr. 40-37 Vilniaus VPK turėjo palaikyti viešąją tvarką mitingų metu 
ir užtikrinti saugų eismą eitynių metu. Vykdant Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos prašymą palaikyti viešąją tvarką susirinkimo metu, buvo 
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pasitelktos Vilniaus VPK ir Viešojo saugumo tarnybos pajėgos. Apie 12.00 
val. Nepriklausomybės aikštėje mitingą vedantys asmenys kreipėsi į minią 
ir paprašė tvarkingai rikiuotis Gedimino prospekte, kur organizuojamos 
eitynės link Vinco Kudirkos aikštės. Dalis mitingo dalyvių (apie 2 000 žmonių) 
susirikiavo Gedimino prospekte ir pajudėjo į Vinco Kudirkos aikštę. Kita 
minios dalis (apie 3 500) žmonių liko Nepriklausomybės aikštėje ir pradėjo 
kartu judėti link Lietuvos Respublikos Seimo rūmų. Grupė jaunuolių priėjo 
prie Seimo trečiųjų rūmų ir bandė į juos veržtis, mėtė sniegą į langus. Ten 
buvę policijos pareigūnai juos nuramino, ir šie pasišalino. Apie 12.20 val. 
minia patraukė link pirmųjų ir antrųjų Seimo rūmų. Žmonės, priėję prie 
įėjimo į antruosius Seimo rūmus, rankomis beldė į durų stiklus ir reikalavo, 
kad pasirodytų Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas. Prie įėjimo į rūmus 
budėję policijos pareigūnai įspėjo, kad minia atsitrauktų nuo Seimo rūmų, bet 
minia į Seimo rūmų langus pradėjo mėtyti sniegą ir reikalavo, kad pasirodytų 
Seimo pirmininkas. Susirinkimų įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatyta, 
kad susirinkimai prie Lietuvos Respublikos Seimo gali būti organizuojami 
ne arčiau kaip 75 metrai ir visais atvejais garantuojamas laisvas priėjimas ir 
privažiavimas prie jų. Pagal Susirinkimų įstatymo 19 straipsnio nuostatas 
susirinkimų organizatoriai ir dalyviai privalo laikytis šio įstatymo ir kitų 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytų kelių eismo, priešgaisrinės apsaugos 
ir kitų taisyklių, gerbti visuomenės priimtas moralės vertybes vykdyti 
teisėtus valdžios atstovų bei policijos pareigūnų reikalavimus. Susirinkimų 
organizatoriai Nepriklausomybės aikštėje netinkamai vykdė Susirinkimų 
įstatymą, o susirinkimo dalyviai pažeidė Susirinkimų įstatymo 6 straipsnio 
5 dalies reikalavimus ir prisiartino prie Lietuvos Respublikos Seimo arčiau 
negu leidžia įstatymas. Policijos pareigūnai informavo susirinkusius 
Nepriklausomybės aikštėje žmones, kad mitingas privalo baigtis 12.20 val. 
ir pareikalavo susirinkusius Nepriklausomybės aikštėje žmones išsiskirstyti. 
Bet susirinkusi minia į teisėtus pareigūnų reikalavimus nekreipė dėmesio 
ir toliau mėtė sniegą į pareigūnus bei įžeidinėjo policijos pareigūnų garbę ir 
orumą. Minioje buvo pastebėta daug neblaivių žmonių. Tokiuose asmenų 
veiksmuose aiškiai buvo matomi Lietuvos Respublikos administracinių teisės 
pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 178, 183, 187 straipsniuose, o atskirais 
atvejais – ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 284 
straipsnyje numatytų teisės pažeidimų požymiai. Prieš Viešojo saugumo 
tarnybos pareigūnams užimant pozicijas buvo kreiptasi į minią dėl neteisėtų 
veiksmų nutraukimo bei pareikalauta, kad asmenys pasišalintų iš aikštės, nes 
bus naudojamos prievartos priemonės (dujos, guminės kulkos ir kt.). Minia 
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į reikalavimus nereagavo, o tik dar intensyviau ėmė mėtyti įvairius daiktus į 
Viešojo saugumo tarnybos pareigūnus, kurie, siekdami atremti minios puolimą 
ir ją išsklaidyti, panaudojo specialiąsias priemones. Pagal Lietuvos Respublikos 
viešojo saugumo tarnybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalį, Viešojo saugumo 
tarnybos pareigūnai įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gali panaudoti 
psichinę ar fizinę prievartą, specialiąsias priemones, šaunamąjį ginklą ir 
sprogstamąsias medžiagas. Atsižvelgiant į faktines aplinkybes ir teisės aktų 
reikalavimus, policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai nepažeidė 
įstatymų reikalavimų ir specialiąsias priemones panaudojo teisėtai ir pagrįstai. 
Pareiškėjas žalos atsiradimą kildina iš neteisėtų viešojo administravimo 
subjektų veiksmų, kurie pasireiškia tuo, jog Viešojo saugumo tarnybos 
pareigūnai pažeidė teisės aktų reikalavimus dėl fizinės prievartos panaudojimo 
Nepriklausomybės aikštėje mitingo dalyvių atžvilgiu. Įrodyti žalą, taip pat ir 
neteisėtą pareigūnų veiką, t. y. deliktą, ir priežastinį ryšį tarp tokios veikos ir 
atsiradusių pasekmių turi pareiškėjas. CK 6.282 straipsnio 1 dalyje numatyta, 
kad kai paties nukentėjusio asmens didelis neatsargumas padėjo žalai atsirasti 
arba jai padidėti, tai atsižvelgiant į nukentėjusio asmens kaltės dydį, žalos 
atlyginimas gali būti sumažintas arba reikalavimas atlyginti žalą gali būti 
atmestas.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 29 d. 
sprendimu (III t., b. l. 68–79) pareiškėjo J. T. skundą tenkino iš dalies; priteisė 
iš atsakovo Lietuvos valstybės pareiškėjui J. T. 737,34 litus turtinei ir 30 000 litų 
neturtinei žalai atlyginti, iš viso – 30 737,34 litus. 

Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad 2009 m. sausio 16 d., pasibaigus 
mitingui, dalis susirinkusių žmonių nebedalyvavo eitynėse Gedimino prospekte, 
o susitelkė ties 2 ir 3 Seimo rūmais, esančiais Gedimino pr. 53, kur vėliau dėl 
dalies susirinkusių asmenų veiksmų susidarė ypatinga situacija – kilo riaušės, 
kurių metu eilė asmenų šiurkščiai pažeidinėjo viešąją tvarką, smurtavo, niokojo 
turtą, todėl yra pagrindas manyti, kad policijos ir Viešojo saugumo tarnybos 
pareigūnai turėjo pagrindą prieš asmenis, dalyvavusius riaušėse, naudoti 
prievartą, kurios rūšį ir jos panaudojimo ribas kiekvienu konkrečiu atveju turėjo 
pasirinkti ją ketinantis panaudoti pareigūnas. Tačiau byloje nėra duomenų, kad 
pareiškėjas J. T., buvęs tiek prie 2, tiek prie 3 Seimo rūmų, dalyvavo riaušėse, t. y. 
smurtavo, niokojo turtą ar kitaip šiurkščiai pažeidė viešąją tvarką, jo atžvilgiu 
dėl 2009 m. sausio 16 d. atliktų veiksmų nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas ar 
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iškelta administracinio teisės pažeidimo byla, taip pat nėra duomenų, kad buvo 
siekiama specialiąją priemonę – skausminį šaudmenį ar šaudmenis, kurios 
užtaisu J. T. buvo sužalotas – panaudoti būtent prieš jį, todėl galima teigti esant 
nustatyta, kad pareiškėjas J. T. sužalotas atsitiktinai, specialiąją priemonę siekiant 
panaudoti prieš asmenis, dalyvavusius riaušėse, atitinkamai – fizinę prievartą – 
pareiškėjas J. T. patyrė nesant tam teisėto pagrindo.

Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismo 
2010 m. birželio 14 d. nutartimi pasisakyta dėl prokurorų ir ikiteisminio 
tyrimo teisėjo priimtų procesinių sprendimų, kuriais ikiteisminis tyrimas 
baudžiamojoje byloje policijos ir VST pareigūnų atžvilgiu dalyje dėl J. T. 
sunkaus sveikatos sutrikdymo nutrauktas, nustačius, kad nepadaryta veika, 
turinti nusikaltimų, numatytų Baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 1 dalyje, 
228 straipsnio 1 dalyje, požymių, teisėtumo, t. y. pasisakyta dėl nusikalstamų 
veikų, kurios padaromos tyčia, o nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta, kad 
buvo siekis fizinę prievartą panaudoti būtent J. T. atžvilgiu. Be to, Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo praktikoje bylose, sprendžiant dėl valstybės civilinės 
atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, 
teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų, ne kartą akcentuota, kad neteisėti 
veiksmai, su kuriais įstatyme siejama valstybės prievolė atlyginti žalą yra 
procesiniai teisiniai veiksmai, tiesiogiai reglamentuojami baudžiamojo 
proceso ir administracinės teisės normų. Iš šių veiksmų kilusi valstybės 
deliktinė atsakomybė yra civilinės teisės institutas. Tai lemia, kad civilinės 
atsakomybės taikymo atveju teisėsaugos institucijų veiksmų teisėtumo 
vertinimas nėra tapatus tų pačių veiksmų vertinimui baudžiamosios procesinės 
ar administracinės teisės požiūriu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 
bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje 
Nr. 3K-7-381/2003 ir kt.); pareiškėjo J. T. paaiškinimą, kad buvo sužalotas 
apie 14 val. Nepriklausomybės aikštėje tarp fontano ir Seimo rūmų buvusių 
pareigūnų, mūvėjusių baltus apsauginius šalmus, iššautu užtaisu, iš dalies 
patvirtina ištirti vaizdo įrašai, iš kurių matyti, kad iki policijos pareigūnų ir 
agresyvios minios susidūrimo Nepriklausomybės aikštėje, prie fontano, taip 
pat kurį laiką šioje vietoje pareiškėjas J. T. tikrai nebuvo sužalotas, o 14.45 val. 
dėl patirto sužalojimo greitosios pagalbos jis jau buvo pristatytas į Vilniaus 
greitosios pagalbos universitetinę ligoninę. Įvertinus, kad pareiškėjo nurodytoje 
sužalojimo vietoje, pagal policijos ir VST pateiktus duomenis, apie 14 val. buvo 
būtent policijos pareigūnai, mūvėję baltos spalvos šalmus, turėję skausminius 
šaudmenis Rubber Buckshot bei priemones juos panaudoti – šaunamuosius 
ginklus, taip pat tai, kad Vilniaus VPK atstovas iš esmės neneigė, kad Vilniaus 
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VPK pateiktas skausminio šaudmens Rubber Buckshot užtaisas – guminės 
grankulkės – ir iš pareiškėjo J. T. kaktos srities medikų pašalinto svetimkūnio, 
kuris vizualiai yra iš esmės analogiškas Vilniaus VPK skausminio pateikto 
šaudmens Rubber Buckshot užtaiso guminei grankulkei, yra tos pačios grupės, 
taip pat nesant jokių duomenų, kad pareiškėjas sužalojimus galėjo patirti 
kitokiomis aplinkybėmis, galima teigti esant nustatyta, kad pareiškėjas J. T. 
sužalotas atsitiktinai, Vilniaus VPK policijos pareigūnams prieš asmenis, 
šiurkščiai pažeidinėjusius viešąją tvarką, viešai smurtavusius, niokojusius 
valstybės turtą, panaudojus specialiąją priemonę – skausminius šaudmenis 
Rubber Buckshot su skausmą sukeliančiu užtaisu – 15 guminių grankulkių. 

Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad kadangi byloje pateikti 
įrodymai patvirtina, jog fizinę prievartą pareiškėjas patyrė nesant tam teisėto 
pagrindo, dėl ko policijos pareigūnų veiksmai jo atžvilgiu laikytini neteisėtais, 
kitos pareiškėjo ir atsakovo atstovų nurodytos aplinkybės, susijusios su 
šios valstybės civilinės atsakomybės sąlygos buvimu ar nebuvimu, nėra 
reikšmingos, be to, didesne dalimi grindžiamos prielaidomis. Kadangi sunkus 
sveikatos sutrikdymas, dėl kurio pareiškėjas neteko dalies darbingumo, 
padarytas policijos pareigūnų neteisėtais veiksmais viešojo administravimo 
srityje, tarp šių neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra tiesioginis 
priežastinis ryšys, yra visos sąlygos valstybės civilinei atsakomybei atsirasti 
pagal CK 6.271 straipsnį, kadangi neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto 
kaltė šiuo atveju nėra būtina sąlyga valstybės civilinei atsakomybei atsirasti. 
Byloje pateiktame skunde pareiškėjas prašo priteisti dėl sužalojimo patirtas 
1 197,50 litų išlaidas, susijusias su sveikatos grąžinimu, kurias patvirtina 
vaistinių preparatų akies sužalojimui gydyti ir intraokulinio lęšiuko įsigijimo 
dokumentai – kvitai ir PVM sąskaita faktūra. Kadangi iš dalies pateiktų 
įrodymų negalima spręsti, kokių prekių įsigijimą jie patvirtina, nėra pagrindo 
teigti, kad šie įrodymai patvirtina pareiškėjo patirtas išlaidas, susijusias su 
sveikatos grąžinimu. Kiti pateikti kvitai ir PVM sąskaita faktūra patvirtina, kad 
pagal juos buvo įsigyta vaistinių preparatų už 97,34 litus, taip pat intraokulinis 
lęšiukas už 640 litų, byloje yra duomenų, kad pareiškėjas tikrai naudojo dalį 
minėtų vaistinių preparatų ir intraokulinį lęšiuką, todėl minėtos 737,34 litų 
išlaidos yra priteisiamos. Sprendžiant dėl neturtinės žalos dydžio kiekvienu 
konkrečiu atveju būtina vertinti kriterijų visumą, neturtinės žalos atlyginimo 
piniginė išraiška turi atitikti sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. 
Šiuo atveju nekyla abejonių, kad pareiškėjo J. T. patirtas sunkus sveikatos 
sutrikdymas, dėl kurio jis, kaip teigiama, beveik nemato dešine akimi, ilgą laiką 
gydėsi, taip pat dėl šio sveikatos sutrikdymo nuo 2009 m. balandžio 15 d. iki 
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2010 m. balandžio 12 d. jam nustatytas 60 proc. netektas darbingumas, sukelia 
nepatogumus ir dvasinius išgyvenimus, tokiai išvadai padaryti specialių žinių 
nereikia. Tačiau, nustatant priteisiamos neturtinės žalos dydį, vis dėlto turi būti 
vertinama ne tik žalą padariusio subjekto kaltė, bet vertinamos ir aplinkybės, 
kuriomis ši žala padaryta, taip pat, ar žala neatsirado (nepadidėjo) dėl paties 
pareiškėjo kaltės. Nukentėjusio asmens didelis neatsargumas negali būti 
pagrindas visiškai atmesti reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, todėl 
gali būti sprendžiama tik dėl tokio pobūdžio žalos atlyginimo sumažinimo. 
Šiuo atveju, kaip jau minėta, veiksmai, kuriais pareiškėjui padaryta žala, atlikti 
ypatingomis sąlygomis, t. y. riaušių metu, kada policijos ir Viešojo saugumo 
tarnybos pareigūnai turėjo pagrindą prieš asmenis, dalyvavusius riaušėse, 
naudoti tiek psichologinę, tiek fizinę prievartą, taip pat – ir šaudmenis su 
skausminiais užtaisais. Kadangi pareiškėjas, prie Seimo rūmų atvykęs 13.30 val., 
matė tiek riaušėse dalyvavusių asmenų veiksmus, tiek prievartos priemones, 
kurių ėmėsi pareigūnai šių asmenų atžvilgiu, jis objektyviai privalėjo ir 
turėjo galimybę įvertinti, kad būdamas šalia riaušėse dalyvavusių asmenų, 
elgiasi neatsargiai, kadangi, net ir neatlikdamas veiksmų, kurie sudarytų 
pagrindą pareigūnams panaudoti prieš jį fizinę prievartą, gali būti sužalotas 
ir atsitiktinai, tačiau šią aplinkybę ignoravo, todėl tokie jo veiksmai gali būti 
vertinami kaip didelis neatsargumas CK 6.282 straipsnio 1 dalies prasme. 
Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką nustatant 
neturtinės žalos dydį bylose, kuriose išnagrinėti reikalavimai dėl neturtinės 
žalos atlyginimo buvo kildinami iš sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine 
liga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-450/2006, 2007 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje 
Nr. 3K-3-157/2007, 2007 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-
262/2007, 2008 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A756-1063/2009 ir kt.), galima teigti esant faktiniam 
ir teisiniam pagrindui pripažinti, kad pareiškėjui padaryta neturtinė žala gali 
būti įvertinta 40 000 litų, kuri, atsižvelgiant į CK 6.282 straipsnio 1 dalies 
nuostatas, mažinama ketvirtadaliu, todėl pareiškėjui J. T. iš Lietuvos valstybės 
priteisiama 30 000 litų.

III.

Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Viešojo saugumo tarnybos 
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prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, apeliaciniu skundu (III 
t., b. l. 82–84) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2010 m. lapkričio 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Apeliaciniame 
skunde, be argumentų, nurodytų atsiliepime pirmosios instancijos teismui, 
pažymima, kad pareiškėjas buvo minioje, kuri smurtavo, niokojo turtą ar kitaip 
šiurkščiai pažeidinėjo viešąją tvarką. Pareiškėjas privalėjo pasišalinti iš riaušių 
vietos. Jis pats sudarė pavojingą savo gyvybei situaciją. Pareiškėjas riaušių metu 
nevykdė Lietuvos policijos bei VST pareigūnų teisėtų reikalavimų pasišalinti iš 
Nepriklausomybės aikštės ir laikytis pareigūnų nurodyto atstumo. Pareigūnai, 
veikę pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, neatsako už žalą, padarytą 
veikiant pagal įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus. Pareigūnai 
veikė teisėtai.

Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Vilniaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato, apeliaciniu skundu (III t., b. l. 89–95) prašo panaikinti 
pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą. Atsakovas, 
be argumentų, nurodytų atsiliepime pirmosios instancijos teismui, pažymi, 
kad pirmosios instancijos teismas netinkamai suprato policijos vykdomą 
veiklą bei netinkamai ją interpretavo kaip viešojo administravimo funkciją. Ši 
klaida turėjo esminę įtaką teisingo sprendimo priėmimui. Teismas tinkamai 
neįvertino sprendimu faktinių aplinkybių, todėl padarė klaidingas išvadas, kad 
asmuo, sąmoningai dalyvavęs tiek neteisėtame susirinkime, tiek apie 2 valandas 
buvęs intensyviausiose riaušių vietose, laikomas atsitiktinai ten buvusiu 
asmeniu. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas, pagrįstas 
prielaidomis, teismas turėjo nustatyti, koks pareigūnas panaudojo specialiąją 
priemonę, kodėl ją panaudojo ir nustatyti faktą, ar tikrai specialioji priemonė 
buvo panaudota ne prieš pareiškėją. Klausimas dėl specialiųjų priemonių 
teisėto panaudojimo jau yra išspręstas įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 
2010 m. birželio 4 d. nutartimi. Teismas nesiremia įsiteisėjusiais teismų aktais. 
Byloje nėra įrodyti atsakovo neteisėti veiksmai. Pirmosios instancijos teismas 
rėmėsi netinkama šiai situacijai praktika. Pareiškėjas ignoravo įstatymų 
nuostatas, išreiškė nepagarbą valdymo tvarkai, jis aiškiai suvokė, kad dalyvauja 
neteisėtame susirinkime.

Pareiškėjas J. T. atsiliepimu į Lietuvos valstybės, atstovaujamos Viešojo 
saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 
apeliacinį skundą (III t., b. l. 99–102) prašo apeliacinio skundo netenkinti, o 
pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Pareiškėjas, be 
argumentų, nurodytų skunde pirmosios instancijos teismui, pažymi, kad 
apeliacinis skundas grindžiamas vien prielaidomis ir interpretacijomis. Net ir 
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masinių riaušių metu kiekvienas specialiosios priemonės panaudojimo atvejis yra 
individualus, t. y. ji gali būti naudojama tik prieš asmenis, besikėsinančius atlikti 
ar atliekančius neteisėtus veiksmus, būtina stengtis išvengti sunkių padarinių. 
Atsakovas nepateikė įrodymų, kodėl pareiškėjo atžvilgiu buvo pagrindas naudoti 
fizinę prievartą ir specialiąsias priemones. Policija nesilaikė specialiųjų priemonių 
naudojimo instrukcijų. Atsakovas neteisingai interpretuoja ikiteisminio tyrimo 
nutraukimą ir juo motyvuoja apeliacinį skundą. Nebuvo jokio pagrindo 
pareiškėjo atžvilgiu naudoti specialiąsias priemones. 

Pareiškėjas J. T. atsiliepimu į Lietuvos valstybės, atstovaujamos 
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apeliacinį skundą (III 
t., b. l. 103–108) prašo apeliacinio skundo netenkinti, o pirmosios instancijos 
teismo sprendimą palikti nepakeistą. Pareiškėjas iš esmės remiasi tais pačiais 
argumentais, kurie nurodyti jo atsiliepime į Lietuvos valstybės, atstovaujamos 
VST, apeliacinį skundą. 

Trečiasis suinteresuotas asmuo Policijos departamentas prie Vidaus 
reikalų ministerijos atsiliepimu į Lietuvos valstybės, atstovaujamos Viešojo 
saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 
apeliacinį skundą (III t., b. l. 109–113) sutinka su apeliaciniu skundu ir prašo 
panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, 
kuriuo pareiškėjo skundas būtų atmestas. Departamentas iš esmės remiasi 
argumentais, nurodytais atsiliepime pirmosios instancijos teismui.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Policijos departamentas prie Vidaus 
reikalų ministerijos atsiliepimu į Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vilniaus 
apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apeliacinį skundą (III t., b. l. 115–
119) sutinka su apeliaciniu skundu ir prašo panaikinti pirmosios instancijos 
teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundas būtų 
atmestas. Departamentas remiasi tais pačiais argumentais, kurie nurodyti jo 
atsiliepime į Lietuvos valstybės, atstovaujamos VST, apeliacinį skundą.

Teisėjų kolegija

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

Apeliaciniai skundai atmestini.
Byloje ginčas kyla dėl atsakovo pareigos atlyginti pareiškėjui turtinę ir 

neturtinę žalą, kurią, pareiškėjo teigimu, jis patyrė dėl neteisėto specialiosios 
priemonės – šaunamuoju ginklu iššautų skausminių šaudmenų, jam sukėlusių 
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sunkų sveikatos sutrikdymą ir nežymų sveikatos sutrikdymą, panaudojimo. 
Taigi keliamas atsakovo deliktinės atsakomybės klausimas.

Pirmosios instancijos teismas ginčijamu sprendimu nusprendė, kad 
pareiškėjo skundas iš dalies pagrįstas ir jam priteisė 737,34 litų turtinės bei 30 
000 litų neturtinės žalos atlyginimą.

Pareiškėjas pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliacine tvarka 
neskundė, posėdžio metu nurodė, kad nors jo netenkina pirmosios instancijos 
teismo sprendimu priteistas žalos dydis, iš esmės teismo sprendimas yra 
teisėtas ir pagrįstas.

Atsakovo atstovai apeliaciniuose skunduose teigia, kad pirmosios 
instancijos teismas nepagrįstai konstatavo buvus vieną iš privalomų civilinės 
atsakomybės sąlygų – neteisėtus veiksmus. Taip pat keliamos abejonės dėl 
priteistos neturtinės žalos dydžio. Todėl apeliacinės instancijos teismas 
pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą vertina 
atsakovo atstovų pateiktų apeliacinių skundų ribose.

Vertindama byloje taikytiną teisinį reguliavimą teisėjų kolegija visų pirma 
pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus civilinei atsakomybei 
atsirasti paprastai yra būtinos keturios sąlygos: 1) neteisėti veiksmai (Lietuvos 
Respublikos Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.246 str.); 2) priežastinis ryšys 
tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.247 str.); 3) teisės pažeidėjo kaltė (CK 
6.248 str.); 4) teisės pažeidimu padaryta žala (CK 6.249 str.). 

Vis dėlto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnis 
nustato, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, 
privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus 
valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. 
Taigi CK 6.271 straipsnyje numatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant 
trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam 
ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Vadinasi, reikalavimas 
dėl žalos atlyginimo (ir turtinės, ir neturtinės) privalo būti tenkinamas 
nustačius visumą viešosios atsakomybės sąlygų: pareiškėjo nurodytos valdžios 
institucijos neteisėtus veiksmus ar neveikimą, žalos pareiškėjui padarymo faktą 
ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijos neteisėtų veiksmų (neveikimo) 
ir atsiradusios žalos. Nenustačius bent vienos iš nurodytų trijų viešosios 
atsakomybės sąlygų, valstybei pagal CK 6.271 straipsnį nekyla prievolė atlyginti 
turtinę ar neturtinę žalą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2010 m. lapkričio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad turtinės ir neturtinės žalos, 
padarytos neteisėtais pareigūnų veiksmais, atlyginimo imperatyvas kyla iš 
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Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalies. Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas savo praktikoje yra pabrėžęs žalos atlyginimo instituto 
svarbą, pažymėjęs, kad būtinumas atlyginti asmeniui padarytą turtinę ir 
neturtinę žalą yra konstitucinis principas, kad iš Konstitucijos neišplaukia, 
jog įstatymais galima nustatyti kokias nors išimtis, pagal kurias asmeniui 
padaryta turtinė ir (arba) neturtinė žala neatlyginama, pavyzdžiui, dėl to, kad 
ją neteisėtais veiksmais padarė pačios valstybės institucijos, pareigūnai. Jeigu 
įstatymu, juo labiau kitu teisės aktu, būtų nustatytas toks teisinis reguliavimas, 
kad valstybė visiškai arba iš dalies išvengtų pareigos teisingai atlyginti turtinę 
ir (arba) neturtinę žalą, padarytą neteisėtais pačios valstybės institucijų, 
pareigūnų veiksmais, tai ne tik reikštų, kad yra nepaisoma konstitucinės žalos 
atlyginimo sampratos, ir būtų nesuderinama su Konstitucija (inter alia su jos 
30 straipsnio 2 dalimi), bet ir pakirstų pačios valstybės, kaip bendro visos 
visuomenės gėrio, raison d’etre. Konstitucinis Teismas taip pat yra pabrėžęs, kad 
negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kad būtų paneigta asmens teisė 
kreiptis į teismą ir reikalauti teisingai atlyginti neteisėtais veiksmais padarytą 
žalą (žr. 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą byloje Nr. 23/4).

Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad CK 6.271 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta, jog „šiame straipsnyje terminas „valdžios institucija“ reiškia bet 
kokį viešosios teisės subjektą (valstybės ar savivaldybės instituciją, pareigūną, 
valstybės tarnautoją ar kitokį šių institucijų darbuotoją ir t. t.), taip pat privatų 
asmenį, atliekantį valdžios funkcijas“. Taigi viešąjį saugumą užtikrinančios 
valstybės institucijos (jose dirbantys pareigūnai) CK 6.271 straipsnio požiūriu 
yra „valdžios institucijos“. CK 6.271 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad „šiame 
straipsnyje vartojamas terminas „aktas“ reiškia bet kokį valdžios institucijos 
ar jos darbuotojų veiksmą (veikimą, neveikimą), kuris tiesiogiai daro įtakos 
asmenų teisėms, laisvėms ir interesams (valstybės ar savivaldybės institucijų 
priimami teisės ar individualūs aktai, administraciniai aktai, fiziniai aktai ir t. t., 
išskyrus teismo nuosprendžius, sprendimus ir nutartis)“. 

Įvertinusi aptartą teisinį reguliavimą, teisėjų kolegija daro išvadą, jog 
pirmosios instancijos teismas šioje byloje pagrįstai sprendė klausimą, ar joje 
galima konstatuoti buvus visas tris viešosios civilinės atsakomybės sąlygas. 
Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime konstatavo, 
jog visos būtinas civilinės atsakomybės sąlygos (elementai) buvo, todėl būtina 
įvertinti, ar tokios teismo išvados yra pagrįstos.

Visų pirma būtina įvertinti, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai 
konstatavo buvus neteisėtus valdžios institucijų veiksmus CK 6.271 straipsnio 
požiūriu.
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Šiuo aspektu pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas nustatė 
faktinę aplinkybę, jog pareiškėjui 2009 m. sausio 16 d. vykusio mitingo, vėliau 
peraugusio į neramumus (riaušes), metu Vilniaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Mobiliosios kuopos policijos 
pareigūnams panaudojus specialiąsias priemones – iš šaunamųjų ginklų 
iššautus skausminius šaudmenis Rubber Buckshot su skausmą sukeliančiu 
užtaisu – 15 vnt. guminių šratų, buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas 
ir nežymus sveikatos sutrikdymas. Nors bylą nagrinėjant pirmosios instancijos 
teisme atsakovo atstovai abejojo, ar yra neginčijamų įrodymų, kad pareiškėjas 
buvo sužalotas būtent policijos pareigūno (pareigūnų) iššautais šaudmenimis, 
jų apeliaciniuose skunduose nepateikiama argumentų, paneigiančių minėtą 
pirmosios instancijos teismo išvadą. Teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios 
instancijos teismo surinktų įrodymų visumą (be kita ko, I t., b. l. 20−22, 32−33, 
35−43, 52−55, 85, 122−129, 139−140; 171−172, 183−184; II t., b. l. 16, 93−96, 
187−191, 195−197), su tokia teismo padaryta išvada sutinka.

Atsižvelgiant į nustatytą faktinę aplinkybę, kad dėl pareigūnų veiksmų 
(specialiosios priemonės panaudojimo) pareiškėjas patyrė fizinę prievartą, 
sukėlusią sunkių padarinių jo sveikatai, būtina įvertinti teisės aktais ginamos 
vertybės prigimtį bei pobūdį, ir – atitinkamai – atsakovo veiksmų teisėtumą 
byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekste.

Teisėjų kolegija šiuo aspektu pažymi, kad Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 19 straipsnyje nurodyta, jog žmogaus teisę į gyvybę saugo 
įstatymas, o 21 straipsnyje numatyta, kad žmogaus asmuo neliečiamas; 
žmogaus orumą gina įstatymas; draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo 
orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes.

Pažymėtina ir tai, kad žmogaus teisę į gyvybę, jo asmens neliečiamumą, 
jo orumą ir draudimą jį kankinti, žaloti, žiauriai su juo elgtis, įtvirtina ir įvairūs 
tarptautinės teisės aktai, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika. Konkrečiai, 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau 
– ir EŽTK) 2 straipsnyje numatyta, kad: 1. Kiekvieno asmens teisę į gyvybę 
saugo įstatymas. Negalima tyčia atimti niekieno gyvybės, išskyrus vykdant 
teismo nuosprendį dėl nusikaltimo, už kurį tokią bausmę nustato įstatymas. 
2. Gyvybės atėmimas nėra laikomas šio straipsnio pažeidimu, jeigu tai 
padaroma nepanaudojant daugiau jėgos, negu neišvengiamai būtina: a) ginant 
kiekvieną asmenį nuo neteisėto smurto; b) teisėtai suimant arba sutrukdant 
teisėtai sulaikytam asmeniui pabėgti; c) pagal įstatymą malšinant riaušes 
ar sukilimą. EŽTK 3 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad niekas negali būti 
kankinamas, patirti nežmonišką ar žeminantį jo orumą elgesį, arba tokiu būdu 
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būti baudžiamas. Ši Konvencija yra Lietuvos Respublikos teisės sudedamoji 
dalis (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalis; Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 d. išvada „Dėl Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 4, 5, 9, 14 straipsnių 
ir jos Ketvirtojo protokolo 2 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai“; Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas), jos 
nuostatas administraciniai teismai privalo tiesiogiai taikyti nagrinėdami bylas, 
kolizijos atveju EŽTK nuostatos turi taikymo pirmenybę įstatymų ir kitų 
teisės aktų atžvilgiu (žr. inter alia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2008 m. balandžio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-164/2008; 
Administracinių teismų praktika, 2008, Nr. 4(14); 2010 m. birželio 23 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A858-940/2010). 

Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į pirmiau nurodytų 
konstitucinių vertybių ypatingą, absoliutų pobūdį – t. y. ir pagal LR 
Konstituciją (145 str.), ir pagal EŽTK (15 str. 2 d.) žmogaus gyvybė, jo asmens 
neliečiamumas, jo orumas, ir atitinkamai, draudimas žmogų kankinti, žaloti, 
žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis yra tarp tų vertybių ir draudimų, 
nukrypimas nuo kurių negalimas jokiose situacijose, įskaitant karo ir / ar 
nepaprastosios padėties atvejus.

Vertinant klausimą dėl specialiųjų priemonių panaudojimo teisėtumo 
ir pagrįstumo pažymėtina, kad įvairių prievartos priemonių, įskaitant ir 
specialiąsias poveikio priemones bei šaunamuosius ginklus, panaudojimo 
atvejus ir tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymas 
(bylai aktuali 2008 m. liepos 15 d. redakcija) inter alia jo 23−25 straipsniai, taip 
pat LR viešojo saugumo tarnybos įstatymo (2006 m. rugsėjo 19 d. redakcija) 
inter alia jo 12−14 straipsniai. 

Policijos veiklos įstatymo 23 straipsnyje numatyta, kad: policijos 
pareigūnas turi teisę panaudoti prievartą, kai būtina užkirsti kelią teisės 
pažeidimams, sulaikyti juos padariusius asmenis ir kitais atvejais, saugant bei 
ginant asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesus. Prievarta, galinti sukelti 
kūno sužalojimų ar mirtį, gali būti naudojama tik tiek, kiek to reikia tarnybinei 
pareigai įvykdyti, ir tik po to, kai visos įmanomos įtikinimo ar kitos priemonės 
nebuvo veiksmingos. Prievartos rūšį ir jos panaudojimo ribas pasirenka 
policijos pareigūnas, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, teisės pažeidimo 
pobūdį bei individualias pažeidėjo savybes. Naudodami prievartą, policijos 
pareigūnai privalo stengtis išvengti sunkių pasekmių (1 dalis); policijos 
pareigūnas įstatymų numatytais atvejais ir tvarka gali panaudoti psichinę 
ar fizinę prievartą, šaunamąjį ginklą bei sprogstamąsias medžiagas (2 dalis); 



353

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

psichinė prievarta šiame įstatyme suprantama kaip įspėjimas apie ketinimą 
panaudoti fizinę prievartą, šaunamąjį ginklą ar sprogstamąsias medžiagas. 
Psichinei prievartai prilyginamas šaunamojo ginklo demonstravimas bei 
įspėjamieji šūviai, tačiau šias psichinės prievartos priemones galima naudoti 
tik šio įstatymo 25 straipsnio 2 ir 4 dalyse išvardytomis sąlygomis (3 dalis); 
fizinė prievarta šiame įstatyme suprantama kaip: 1) bet kokio pobūdžio fizinės 
jėgos bei kovinių imtynių veiksmų naudojimas; 2) specialiųjų priemonių, t. y. 
policijos ginkluotėje esamų lazdų, antrankių bei surišimo priemonių, dujų, 
tarnybinių šunų, transporto priverstinio sustabdymo bei kitų įstatymais 
leidžiamų ir vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintų, policijos aktyvios ir 
pasyvios gynybos priemonių naudojimas (4 dalis); prieš naudodamas fizinę 
prievartą arba šaunamąjį ginklą, policijos pareigūnas privalo įspėti apie tokį 
ketinimą, suteikdamas asmeniui galimybę įvykdyti teisėtus reikalavimus, 
išskyrus atvejus, kai delsimas kelia grėsmę pareigūno ar kito asmens gyvybei ar 
sveikatai arba toks įspėjimas yra neįmanomas (5 dalis). 

Be to, Policijos veiklos įstatymo 24 straipsnyje nurodyta, kad policijos 
pareigūnas turi teisę panaudoti fizinę prievartą: 1) gindamas save, kitą 
asmenį nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio gyvybei ar sveikatai kėsinimosi; 
2) sulaikydamas teisės pažeidimą padariusį asmenį, kuris aktyviais veiksmais 
vengia sulaikymo; 3) kai kėsinamasi į policijos kontroliuojamą ar saugomą 
objektą, transporto priemonę, šaunamąjį ginklą, sprogstamąsias medžiagas, 
specialiąsias ryšio, aktyvios ar pasyvios gynybos priemones ar kitą policijos 
turtą; 4) masinių riaušių ar grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji 
tvarka, metu; 5) esant tarnybiniam būtinumui, stabdydamas transporto 
priemonę.

Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo sprendimo, teismas konstatavo, 
jog pareiškėjas sužalojimo metu buvo riaušių vietoje. Vis dėlto teismas nurodė, 
kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas, būdamas toje vietoje, kurioje vyko 
riaušės, būtų smurtavęs, niokojęs turtą, šiurkščiai pažeidęs viešąją tvarką, kad 
jo atžvilgiu dėl 2009 m. sausio 16 d. atliktų veiksmų būtų pradėtas ikiteisminis 
tyrimas arba iškelta administracinio teisės pažeidimo byla. Konstatavęs, kad 
nėra duomenų, jog aptariama specialioji priemonė būtų panaudota konkrečiai 
prieš pareiškėją, t. y. konstatavęs, kad į pareiškėją buvo pataikyta atsitiktinai, 
taip pat pažymėjęs, kad byloje aptariamos specialiosios priemonės dėl ribotų 
galimybių kontroliuoti jų panaudojimo pasekmes gali būti naudojamos tik prieš 
konkretų asmenį, įvertinus individualias pažeidėjo savybes, ir įvertinęs pirmiau 
nurodytą teisinį reguliavimą, teismas nusprendė, kad pareiškėjas fizinę prievartą 
dėl pareigūnų veiksmų patyrė be teisėto pagrindo. 
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Įvertinusi byloje taikytiną teisinį reguliavimą ir nustatytas faktines 
aplinkybes teisėjų kolegija tokioms pirmosios instancijos teismo išvadoms iš 
esmės pritaria. Nors pirmosios instancijos teismas tiesiogiai neįvardijo, kokia 
konkrečiai teisės norma buvo pažeista byloje aptariamu atveju, iš pateiktų 
argumentų darytina išvada, jog teismas konstatavo, jog fizinė prievarta prieš 
pareiškėją buvo panaudota be teisėto pagrindo – t. y., kad tokio pobūdžio 
specialioji priemonė galėjo būti panaudota tik prieš konkretų asmenį, o 
atsakovas neįrodė, kad buvo pagrindas taikyti tokio pobūdžio prievartą prieš 
pareiškėją, ir kad tai buvo daryta sąmoningai. 

Šiuo aspektu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Policijos veiklos 
įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje expressis verbis nurodyta, jog prievarta, galinti 
sukelti kūno sužalojimų ar mirtį, gali būti naudojama tik tiek, kiek to reikia 
tarnybinei pareigai įvykdyti, ir tik po to, kai visos įmanomos įtikinimo ar 
kitos priemonės nebuvo veiksmingos. Prievartos rūšį ir jos panaudojimo 
ribas pasirenka policijos pareigūnas, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, 
teisės pažeidimo pobūdį bei individualias pažeidėjo savybes. Naudodami 
prievartą, policijos pareigūnai privalo stengtis išvengti sunkių pasekmių. Iš 
esmės analogiškos nuostatos įtvirtintos Viešojo saugumo tarnybos įstatymo 
12 straipsnio 3 dalyje („tarnybos pareigūnas turi teisę panaudoti prievartą tik 
tarnybinio būtinumo atvejais ir tik tiek, kiek to reikia tarnybinei pareigai atlikti, 
ir tik po to, kai įtikinimo priemonės buvo neveiksmingos arba negalimos. 
Prievartos rūšį ir jos panaudojimo ribas Tarnybos pareigūnas pasirenka 
atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, teisės pažeidimo pobūdį ir individualias 
pažeidėjo savybes. Naudodamas prievartą, Tarnybos pareigūnas privalo 
stengtis išvengti sunkių padarinių žmonėms ir turtui“).

Iš šių teisės normų turinio matyti, kad jose įtvirtinti du bylos požiūriu 
svarbūs reikalavimai. Pirma, jose numatyta, kad prievarta, kuri gali sukelti 
kūno sužalojimų ar mirtį, gali būti naudojama tik prieš konkretų teisės 
pažeidėją. Tokia išvada seka lingvistiškai aiškinant teisės normas, nes ir 
Policijos veiklos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje, ir Viešojo saugumo tarnybos 
įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje prieš panaudojant prievartos priemones 
reikalaujama atsižvelgti inter alia į individualias pažeidėjo savybes. Šiuo aspektu 
pažymėtina ir tai, kad Europos  Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT) savo 
praktikoje yra nurodęs, kad fizinės jėgos panaudojimas, kuris nebuvo griežtai 
(neišvengiamai) būtinas dėl paties asmens elgesio, žemina žmogaus orumą, ir iš 
principo yra traktuotinas kaip EŽTK 3 straipsnyje įtvirtintų teisių pažeidimas 
(žr., pvz., 2011 m. gegužės 17 d. sprendimo Gazioglu prieš Turkiją (pareišk. 
Nr. 29835/085), 42 punktą ir jame nurodytą praktiką).
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Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs prieš pareiškėją 
panaudotos specialios priemonės pobūdį, nurodė, kad ji galėjo būti naudojama 
tik prieš konkretų asmenį. Teisėjų kolegija tokiam vertinimui taip pat pritaria. 
Akivaizdu, kad skausminių šaudmenų panaudojimas prieš pareiškėją jam 
sukėlė sunkias pasekmes – sunkų sveikatos sutrikdymą. Be to, atkreiptinas 
dėmesys į tai, kad prieš pareiškėją panaudotų skausminių šaudmenų gamintojo 
pateiktoje instrukcijoje (II t., b. l. 183) yra tiesiogiai nurodyta, jog šių šaudmenų 
naudojimas sulyginamas su mirtinų ginklų naudojimu, taip pat nurodyta, kad 
naudojant šiuos šaudmenis būtina, be kita ko, atsižvelgti į agresoriaus kūno 
sudėjimą (svorį), agresoriaus aprangą, t. y. į individualias pažeidėjo savybes. 
Taigi pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad aptariamu 
atveju skausminius šaudmenis pareigūnai galėjo panaudoti tik prieš konkretų 
teisės pažeidėją.

Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad Policijos veiklos įstatymo 23 straipsnio 
1 dalyje ir Viešojo saugumo tarnybos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje yra 
įtvirtintas ir proporcingumo principas. Taigi, net jei prievartos priemonės 
naudojamos prieš konkretų asmenį, tokių priemonių naudojimas turi atitikti 
proporcingumo principą, t. y. prieš jas panaudojant turi būti įvertinama ir 
atsižvelgiama į konkrečią situaciją, teisės pažeidimo pobūdį, taip pat pasekmes, 
kurias gali sukelti konkrečios prievartos priemonės panaudojimas. Tai ypač 
svarbu tais atvejais, kai panaudojamos prievartos priemonės gali sukelti sunkias 
pasekmes, t. y. mirtį ar sveikatos sužalojimą. Nors pagal nurodytas teisės normų 
nuostatas pareigūnai turi tam tikrą diskreciją pasirinkti konkrečias prievartos 
priemones konkrečiose situacijose, manytina, kad tokia diskrecija nėra 
neribota.

Nors atsakovo atstovai nurodo, kad pareiškėjas pats atliko neteisėtus 
veiksmus – t. y. buvo nesankcionuoto mitingo vietoje, nevykdė teisėtų 
pareigūnų reikalavimų pasitraukti iš neramumų zonos, o tai reiškia, kad buvo 
teisėtas pagrindas naudoti aptariamas specialiąsias priemones, teisėjų kolegija 
tokiam vertinimui nepritaria. Šiuo atveju atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kaip 
pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, byloje nėra duomenų, jog 
pareiškėjas būdamas toje vietoje, kurioje vyko riaušės, būtų smurtavęs, niokojęs 
turtą, šiurkščiai pažeidęs viešąją tvarką, kad jo atžvilgiu dėl 2009 m. sausio 16 d. 
atliktų veiksmų būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas arba iškelta administracinio 
teisės pažeidimo byla. Nors atsakovo atstovai teigia, kad neatmestina tikimybė, 
jog pareiškėjas galėjo tokius veiksmus atlikti, vadovautis tokia prielaida 
nėra teisinio pagrindo, taip pat nėra teisinio pagrindo pareiškėjui perkelti 
įrodinėjimo naštą, kad jis nedarė tam tikrų teisės pažeidimų. Teisėjų kolegija 
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atkreipia dėmesį ir į tai, kad atsakovo atstovai ir atsiliepimuose į skundą, ir 
apeliaciniuose skunduose nurodė, kad neatmestina tikimybė, jog skausminiai 
šaudmenys buvo panaudoti būtent prieš pareiškėją. Šiuo aspektu teisėjų kolegija 
pažymi, kad pagal Policijos veiklos įstatymą ir Viešojo saugumo tarnybos 
įstatymą būtent konkretus pareigūnas turi įvertinti situaciją, įskaitant ir 
priemonės panaudojimo individualumą, ir tokio panaudojimo proporcingumą. 
Taigi šiuo atveju atsakovas (jo dispozicijoje esantys pareigūnai) turi pareigą 
užtikrinti, kad jėgos panaudojimas bus teisėtas ir pagrįstas, įskaitant ir jo 
atitiktį proporcingumo principui. Atitinkamai, būtent atsakovas, atsižvelgiant į 
pažeistos vertybės svarbą (asmens sveikatą), turi ir pozityvią pareigą išsamiai 
ištirti tokį įvykį bei nustatyti visas reikšmingas aplinkybes, ir pareigą įrodyti, 
kad prievartos priemonės panaudojimas buvo teisėtas ir proporcingas 
atsižvelgiant į paties pareiškėjo elgesį. Analogiškos pozicijos laikomasi ir 
EŽTT praktikoje (žr., pvz., pirmiau minėto sprendimo Gazioglu prieš Turkiją 
43 punktą; 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Juozaitienė ir Bikulčius prieš 
Lietuvą (pareiškimų Nr. 70659/01 ir Nr. 74371/01) 85−88 punktus). Nors 
atsakovo atstovai ir atsiliepimuose į pareiškėjo skundą, ir apeliaciniuose 
skunduose nurodo, jog egzistuoja prielaida, kad pareiškėjas galėjo smurtauti, 
kelti grėsmę kitų asmenų gyvybei ir sveikatai, kaip minėta, tokia prielaida 
nėra pagrįsta atsakovo pateiktais įrodymais. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia 
dėmesį į tai, kad 2010 m. balandžio 9 d. Vilniaus apygardos prokuratūros 
nutarime atmesti skundą (II t., b. l. 187−191) taip pat nėra konstatuota, kad 
pareiškėjas būtų elgęsis agresyviai, kėlęs grėsmę kitų gyvybei ar sveikatai, o tik 
nurodyta, kad pareiškėjas nevykdė pareigūnų teisėtų reikalavimų pasišalinti iš 
Nepriklausomybės aikštės ir laikytis pareigūnų nurodyto atstumo. 

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija daro 
išvadą, kad byloje aptariamu atveju vien pareiškėjo neteisėti veiksmai, t. y. 
pareigūnų teisėtų reikalavimų pasišalinti iš tam tikros vietos ir laikytis 
pareigūnų nurodyto atstumo nevykdymas, savaime negalėtų būti pagrindu 
prieš jį taikyti tokio pobūdžio prievartos priemonę, nuo kurios jis nukentėjo 
byloje aptariamu atveju. Be to, kadangi atsakovas nepateikė įrodymų, jog 
pareiškėjas būtų atlikęs neteisėtus veiksmus, kuriais būtų kėlęs grėsmę kitų 
asmenų gyvybei ar sveikatai, teisiniu požiūriu iš esmės nėra reikšminga, ar 
fizinę prievartą jis patyrė dėl to, kad policijos pareigūnas taikėsi būtent į 
pareiškėją, ar dėl to, kad į jį buvo pataikyta atsitiktinai.

Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovo atstovas 
Vilniaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas savo apeliaciniame 
skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo 
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įsiteisėjusių teismų sprendimais, konkrečiai, 2010 m. balandžio 28 d. 
Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi byloje Nr. 2-264-295/2010 ir 
2010 m. birželio 4 d .Vilniaus apygardos teismo nutartimi Nr. 1S-349-86-2010. 

Įvertinusi bylos medžiagą teisėjų kolegija tokiam vertinimui 
nepritaria. Šiuo aspektu pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas 
ginčijamame sprendime pagrįstai nurodė, jog minėtose teismų nutartyse 
buvo konstatuota, jog nebuvo nustatyta, kad būtų padarytos veikos, turinčios 
nusikaltimų, nurodytų Baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 1 dalyje ir 228 
straipsnio 1 dalyje požymių (III t., b. l. 8−11). Iš Vilniaus apygardos teismo 
2010 m. birželio 4 d. nutarties Nr. 1S-349-86-2010 turinio matyti, jog teismas, 
konstatuodamas, kad pareiškėjo skundas atmestinas, nurodė, jog nėra vieno 
iš būtino nusikaltimų sudėčių elementų – pareigūnų tyčios padaryti pirmiau 
nurodytas veikas. Taigi pirmosios instancijos teismas šiuo atveju pagrįstai 
konstatavo, jog tam tikrų veiksmų, šiuo atveju – pareigūnų veiksmų, vertinimas 
baudžiamosios teisės požiūriu ir civilinės teisės požiūriu skiriasi. Šiuo atveju 
dėmesys atkreiptinas į tai, kad, kaip minėta, konstatuojant, kad yra CK 6.271 
straipsnyje įtvirtintos civilinės (deliktinės) atsakomybės sąlygos, kaltė nėra 
būtina deliktinės atsakomybės sąlyga. Atitinkamai, faktinė aplinkybė, kad 
pirmiau nurodytuose teismų sprendimuose konstatuojama, jog pareiškėjo 
atžvilgiu pareigūnų veiksmais nebuvo padarytos veikos, numatytos BK 135 
straipsnio 1 dalyje ir 228 straipsnio 1 dalyje (kurių būtinas nusikaltimo 
sudėties elementas yra pažeidėjo tyčia), savaime nelemia, kad valstybei negali 
kilti deliktinė atsakomybė CK 6.271 straipsnio pagrindu.

Dėl pirmiau išdėstytų priežasčių teisėjų kolegija daro išvadą, kad 
pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo esant neteisėtus valdžios 
institucijų veiksmus CK 6.271 straipsnio prasme. Kaip minėta, žmogaus 
asmuo, jo gyvybė ir sveikata yra konstitucinės vertybės, jos gali būti pažeistos 
tik tuomet, kai tam yra aiškus įstatyminis pagrindas. Atsižvelgdama į tai, kad 
veiksmas (šūvis (-iai) skausminiais šaudmenimis) priskirtinas viešąjį saugumą 
įvykio metu užtikrinusiems pareigūnams, kad atsakovo atstovai bylos metu 
nepateikė įrodymų, jog fizinės prievartos panaudojimas prieš pareiškėją buvo 
nulemtas jo darytų teisės pažeidimų, įskaitant ir tokios prievartos panaudojimo 
atitiktį proporcingumo principui, teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje 
nagrinėjamu atveju neteisėti veiksmai pasireiškė Policijos veiklos įstatymo 
23 straipsnio 1 dalies pažeidimu, t. y. atsakovas neįvykdė pareigos užtikrinti, 
kad prievarta, galinti sukelti kūno sužalojimų ar mirtį, nebūtų panaudota prieš 
asmenį nesant tam teisinio pagrindo. 

Atsakovo atstovas Vilniaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas 
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savo apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas, 
nustatydamas neturtinės žalos dydį, netinkamai aiškino ir taikė CK nuostatas, 
neįvertino, kad pareiškėjo didelis neatsargumas padėjo atsirasti patirtai žalai.

Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo matyti, kad teismas, 
spręsdamas dėl pareiškėjui priteistinos neturtinės žalos dydžio, įvertino ir 
pareiškėjui padarytos žalos mastą bei pobūdį (sunkus sveikatos sužalojimas, 
prarasta 60 proc. darbingumo), ir jo patirtus nepatogumus bei dvasinius 
išgyvenimus. Be to, atsižvelgdamas į tai, kad pats pareiškėjas elgėsi neatsargiai, 
galėjo suvokti, jog gali būti sužalotas atsitiktinai, pirmosios instancijos teismas, 
remdamasis CK 6.282 straipsnio 1 dalimi, sumažino pareiškėjui priteistinos 
neturtinės žalos dydį ketvirtadaliu.

Teisėjų kolegija, šiuo aspektu vertindama pirmosios instancijos teismo 
sprendimą, su teismo vertinimu iš esmės sutinka. Šiuo atveju pažymėtina, kad 
pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog pagal CK 6.250 straipsnio 2 
dalį neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta asmens sveikatai. 
Be to, pažymėtina, kad atsakovo atstovas nepateikė argumentų, jog pirmosios 
instancijos teismo priteistos neturtinės žalos dydis yra akivaizdžiai neadekvatus 
jo patirtiems sveikatos sužalojimams, neteisėtais veiksmais sukeltų išgyvenimų 
mastui ir pobūdžiui, todėl teisėjų kolegija mano, jog šioje dalyje keisti 
pirmosios instancijos teismo sprendimą pagrindo nėra.

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus motyvus teisėjų kolegija daro išvadą, 
kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl 
tenkinti apeliacinius skundus nėra pagrindo. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Viešojo saugumo tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato, apeliacinius skundus atmesti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. 
sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.
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2.5. Dėl valstybės tarnybos teisinių santykių

2.5.1. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos 
centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos ekspertinio sprendimo 
ginčijimo

Vientisos (vienos) administracinės procedūros metu, prieš priimant galutinį 
sprendimą, gali būti ir dažnai yra surašomas ne vienas viešojo administravimo 
institucijos dokumentas (pvz., tarnybinis pranešimas, paklausimas, siuntimas, 
teikimas, tarnybinė išvada ar kt.). Šie dokumentai paprastai atlieka tik pagalbinį, 
tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje ir 
jais dažniausiai nėra įforminami baigiamieji (galutiniai) kompetentingų 
(įgaliotų) asmenų (pareigūnų) sprendimai tuo klausimu, dėl kurio buvo pradėta 
administracinė procedūra. Jais gali būti sprendžiami įvairūs procedūriniai 
klausimai, tiesiogiai nesusiję su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu 
ar išnykimu (pasibaigimu). Dėl šios priežasties šie dokumentai dažnai (tačiau 
jokiu būdu ne visada) suinteresuotiems asmenims jokių materialinių teisinių 
pasekmių nesukelia. Savo ruožtu administraciniams teismams priskirta nagrinėti 
administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip 
pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems 
interesams, teisėtumo. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių 
teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme 
objektu.

Tam, kad pareigūnui, kuris buvo sužalotas, susižalojo arba kurio sveikata buvo 
sutrikdyta atliekant tarnybines pareigas, būtų išmokėta kompensacija, jo atžvilgiu 
turi būti ir yra pradedama administracinė procedūra, kurios pagrindinis tikslas 
ir rezultatas yra administracinio sprendimo, t. y. individualaus administracinio 
akto, kuriuo būtų nuspręsta, ar nukentėjusiam pareigūnui priklauso Vidaus 
tarnybos statuto 40 straipsnyje numatyta kompensacija (o jei taip – tai ir kokio 
dydžio), priėmimas. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos 
centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos (toliau – ir CMEK) ekspertinis 
sprendimas šioje procedūroje yra tik tarpinis dokumentas, kuris yra pagrindas 
įstaigos vadovui (kitam įgaliotam asmeniui) priimti baigiamąjį (galutinį) 
aktą – sprendimą dėl kompensacijos išmokėjimo ar atsisakymo ją mokėti. 
CMEK ekspertinis sprendimas nėra administracinis aktas, kuriuo galutinai 
išsprendžiamas kompensacijos mokėjimo (nemokėjimo) klausimas, nes teisės 
aktai apskritai nesuteikia teisės CMEK spręsti šio – kompensacijos išmokėjimo 
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(atsisakymo išmokėti) – klausimo. Todėl šis ekspertinis sprendimas negali būti 
savarankišku skundo objektu ir savarankišku administracinės bylos dalyku. Tačiau 
argumentai (bet ne savarankiškas reikalavimas) dėl Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos 
ekspertinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo administraciniame teisme gali 
būti teikiami ginčijant galutinį įstaigos vadovo sprendimą dėl kompensacijos 
mokėjimo (atsisakymo mokėti). 

Administracinė byla Nr. A261-69/2011
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02082-2010-8

Procesinio sprendimo kategorija 16.2 

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2011 m. birželio 20 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Stasio Gagio (pranešėjas), Ričardo 
Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės, 
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjui T. Š., pareiškėjo atstovei Simonai Risovaitei,
atsakovo atstovams Olgai Kilkinovai ir Svajūnui Ratiukui,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo T. Š. (T. Š.) apeliacinį 
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 25 d. 
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo T. Š. skundą atsakovui 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrui dėl išvados 
panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo – Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinė). 

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas T. Š. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, 
prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
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Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos (toliau – ir 
CMEK) 2008 m. gruodžio 3 d. pažymos Nr. 5412 2 punkto išvadą, kad jo 
2008 m. spalio 2 d. sveikatos sutrikdymas nėra įtrauktas į Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1130 patvirtintas Vidaus 
tarnybos sistemos pareigūno ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos 
kursanto sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnio nustatymo taisykles (toliau 
– ir Sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnio nustatymo taisyklės) bei Vidaus 
tarnybos sistemos pareigūnų ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų 
kursantų sunkių, apysunkių ir lengvų sužeidimų, traumų bei kitų sveikatos 
sutrikdymų sąrašą (toliau – ir Sveikatos sutrikdymų sąrašas), ir įpareigoti 
atsakovą iš naujo nustatyti sveikatos sutrikdymo laipsnį.

Pareiškėjas skunde (I t., b. l. 3−6) paaiškino, jog yra vidaus tarnybos 
pareigūnas, 2008 m. spalio 2 d. vykdydamas tarnybines pareigas, susižalojo 
galvą, todėl nuo 2008 m. spalio 2 d. iki 2008 m. spalio 10 d. buvo nedarbingas. 
Siekdamas kuo greičiau sugrįžti į darbą, gydytojo pasiūlymo pratęsti 
nedarbingumo laikotarpį atsisakė. Dėl sveikatos sutrikdymo buvo atliktas 
tarnybinis patikrinimas ir 2008 m. spalio 31 d. patvirtinta tarnybinio 
patikrinimo išvada Nr. (21/20)-27-65, kurioje pripažinta jo teisė į Vidaus 
tarnybos statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 29 d. 
įstatymu Nr. IX-1538 (toliau – ir Vidaus tarnybos statutas), 40 straipsnio 
3 dalyje numatytą kompensaciją už sveikatos sutrikdymą. CMEK 
2008 m. gruodžio 3 d. pažymos Nr. 5412 2 punkte nurodė, kad sveikatos 
sutrikdymas į sunkių, apysunkių ir lengvų sužeidimų, kontuzijų bei kitų 
sveikatos sutrikdymų, ligų sąrašą nepatenka. Pareiškėjo manymu, atsakovas 
priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą, kad jo sveikatos sutrikdymas 
neatitinka jokio laipsnio.

Atsakovas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos 
centras (toliau – ir Medicinos centras) su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti 
kaip nepagrįstą. 

Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 68−71) paaiškino, kad CMEK 
2008 m. gruodžio 3 d. priėmė ekspertinį sprendimą, įformintą 
2008 m. gruodžio 3 d. pažyma Nr. 5412 ir 2008 m. gruodžio 3 d. pažyma 
Nr. 5412 (patikslinta). Buvo padaryta išvada, kad yra fizinio veiksnio, įvykusio 
2008 m. spalio 2 d., ir pareigūno sveikatos padarinių, pasireiškusių sveikatos 
sutrikdymu, ryšys, kad sveikatos sutrikdymas, įvykęs 2008 m. spalio 2 d., į 
sunkių, apysunkių ir lengvų sužeidimų, kontuzijų, traumų bei kitų sveikatos 
sutrikdymų ligų sąrašą neįtrauktas, po sveikatos sutrikdymo liekamųjų reiškinių 
neliko, o pareiškėjas yra tinkamas tolesnei vidaus tarnybai. Nurodė, jog CMEK 
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ekspertinis sprendimas grindžiamas tuo, kad: nedarbingumo pažymėjimas 
dėl patirtos traumos pareiškėjui buvo išduotas nuo 2008 m. spalio 3 d. iki 
2008 m. spalio 10 d. imtinai (8 dienų laikui); Sveikatos sutrikdymų sąrašo 3 
punktas nustato, kad lengviems sužeidimams, traumoms ir kitiems sveikatos 
sutrikdymams priskiriami sužeidimai, traumos ir kiti sveikatos sutrikdymai, 
kurie lėmė ilgiau kaip 10 dienų trunkantį laikinąjį nedarbingumą, pateikiant 
tokių sužeidimų, traumų ir kitų sveikatos sutrikdymų baigtinį sąrašą 3.1−3.11 
punktuose; nei T. Š. asmens sveikatos istorijoje nuo 2007 m. kovo 7 d. iki 
2008 m. spalio 10 d., nei nedarbingumo pažymėjime, nėra gydytojo įrašų apie 
tai, kad nedarbingumo pažymėjimas yra pabaigtas T. Š. prašymu; pareiškėjo 
patirta trauma nepatenka į Sveikatos sutrikdymų sąrašo 3 punkte išvardintą 
lengvų sužeidimų, traumų ir kitų sveikatos sutrikdymų baigtinį sąrašą.

 Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinė (toliau – ir 
VSAT Vilniaus rinktinė) su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 15−16) paaiškino, kad 2008 m. spalio 31 d. 
atlikto tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. (21/20)-27-65 buvo nustatytas 
priežastinis ryšys tarp pareigūno T. Š. sveikatos sutrikdymo ir tarnybos 
(kadangi T. Š. buvo sužalotas tarnybos metu, t. y. 2008 m. spalio 2 d., 17.00 val.). 
Pažymėjo, jog pareiškėjui priklauso kompensacija, tačiau sveikatos sutrikdymo 
laipsnį nustato CMEK.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 25 d. 
sprendimu pareiškėjo T. Š. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

Teismas nustatė, kad pareiškėjas, būdamas vidaus tarnybos pareigūnu, 
dirbdamas VSAT Vilniaus rinktinės Imuniteto poskyrio vyriausiuoju 
specialistu, vykdydamas tarnybines pareigas ir 2008 m. spalio 2 d. bandydamas 
sulaikyti teisės pažeidėją, patyrė sveikatos sutrikdymą – jam buvo sužalota 
galva. Nedarbingumo pažymėjime, išduotame 2008 m. spalio 3 d., įrašyta, 
kad pareiškėjas nedarbingas iki 2008 m. spalio 10 d., diagnozė pagal TLK-10 
kodą S 01.0. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės 2008 m. spalio 31 d. tarnybinio 
patikrinimo išvadoje Nr. (21/20)-27-65 konstatuota, jog pareiškėjui priklauso 
Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalyje numatyta kompensacija už 
sveikatos sutrikdymą. Atsakovas skundžiamu CMEK 2008 m. gruodžio 3 d. 
ekspertiniu sprendimu pripažino, kad yra fizinio veiksnio, įvykusio 
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2008 m. spalio 2 d., ir pareigūno sveikatos padarinių, pasireiškusių sveikatos 
sutrikdymu, ryšys, o 2008 m. spalio 2 d. sveikatos sutrikdymas į sunkių, 
apysunkių ir lengvų sužeidimų, kontuzijų, traumų bei kitų sveikatos 
sutrikdymų ligų sąrašą neįtrauktas, po sveikatos sutrikdymo liekamųjų 
reiškinių nėra, pareiškėjas tinkamas tolesnei vidaus tarnybai.

Teismas, įvertinęs patikslintą pažymą, padarė išvadą, kad tokio 
pobūdžio pažymose pateikiamas išrašas iš medicininio tikrinimo akto (šiuo 
atveju Nr. 5412), kuriame ir yra ekspertinis sprendimas. Priimto sprendimo 
motyvacija gali būti ir pažymoje, ir ekspertinio tyrimo akte. Motyvacija 
nebūtinai privalo būti išdėstyta viename dokumente. Teismas nurodė, kad 
Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro nuostatai yra patvirtinti vidaus 
reikalų ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1V-160 (toliau – ir Nuostatai). 
Šis aktas nenustato Medicinos centro priimamų sprendimų formos. Sprendimo 
forma nenurodyta ir Sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnio nustatymo 
taisyklėse. Tačiau remdamasis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 
2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1V-299 patvirtinto Specializuotosios 
medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo (toliau – ir 
Aprašas) 2, 10.2, 50 ir 52 punktų nuostatomis, padarė išvadą, kad vertinant 
pareiškėjo ginčijamos pažymos atitikimą Lietuvos Respublikos viešojo 
administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 
reikalavimams, pirmiausia turi būti nustatyta, ar ekspertinis sprendimas 
atitinka Aprašo nuostatas, kadangi Viešojo administravimo įstatymas 
leidžia institucijoms nusistatyti tam tikras aktų formas. Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas 2009 m. balandžio 6 d. nutartyje administracinėje 
byloje Nr. A438-426/2009 dėl CMEK aktų atitikimo Viešojo administravimo 
įstatymo nuostatoms nurodė, kad atsakovo veiklą reglamentuojantys teisės 
aktai, kartu su Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 
vertintini kaip poįstatyminiai teisės aktai, kuriais yra įgyvendinami Viešojo 
administravimo įstatymo 2 straipsnio 8 dalies reikalavimai. Todėl atsakovo 
priimti administraciniai aktai, kurie atitinka paminėtų teisės aktų reikalavimus, 
nustatytus šių administracinių aktų formai, jų struktūrai, ir pan., kartu laikytini 
atitinkančiais Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 8 dalį.

Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo praktiką, tam tikri nedideli trūkumai, kurie nenulėmė atitinkamo 
klausimo galimai neteisingo išsprendimo, gali būti pašalinami teisminio 
bylos nagrinėjimo metu (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2008 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1348/2008). Todėl 
teismas gali pašalinti CMEK išvados trūkumą, o būtent tai, kad į sveikatos 
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sutrikdymo trukmę CMEK pasižiūrėjo formaliai, nors Aprašas įpareigoja 
įvertinti sveikatos sužalojimo trukmę, atsižvelgiant į sveikatos sutrikdymo 
pobūdį, mechanizmą ir kitus objektyvius duomenis. Šio ginčo atveju CMEK 
vertino tik nedarbingumo trukmę pagal nedarbingumo pažymėjimo 
duomenis. Tai, kad toks vertinimas buvo nepakankamas, patvirtina aplinkybė, 
jog visi CMEK turimi duomenys rodė, kad pareiškėjas buvo sužalotas 
2008 m. spalio 2 d., tą pačią dieną jam suteikta greitoji medicinos pagalba 
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje, o nedarbingumo 
pažymėjimas išduotas 2008 m. spalio 3 d., kai pareiškėjas kreipėsi į savo 
gydytoją Šalčininkuose. Atsižvelgęs į nedarbingumo tikrąją trukmę, teismas 
padarė išvadą, kad pareiškėjas faktiškai buvo nedarbingas ne 8, bet 9 dienas.

Teismas nurodė, kad iš skundžiamos pažymos nėra pakankamai aišku, 
kokiu pagrindu nuspręsta, jog sveikatos sutrikdymas neįtrauktas į sveikatos 
sutrikdymų sąrašą. Tačiau 2008 m. gruodžio 3 d. medicininio tikrinimo akte 
Nr. 5412 yra nuoroda į tai, kad pareiškėjas 2008 m. spalio 2 d. patyrė tarnyboje 
traumą, gydytas ambulatoriškai 8 dienas. Į bylą pateiktas Medicinos centro 
CMEK 2008 m. gruodžio 3 d. posėdžio protokolas, iš kurio taip pat galima 
daryti išvadą, kad komisija vertino nedarbingumo trukmę ir tai, kad po 
traumos neliko liekamųjų reiškinių.

Teismas nustatė, kad T. Š. asmens sveikatos istorijoje ir nedarbingumo 
pažymėjime serija D Nr. 4870666 nėra gydytojo įrašų apie tai, kad 
nedarbingumo pažymėjimas pabaigtas prašant pačiam T. Š. Ligos istorijoje 
gydytojas J. K. (J. K.) 2008 m. spalio 10 d. įrašė, jog siūlai išimti, žaizda sugijusi. 
Pareiškėją gydęs gydytojas nei viename minėtų dokumentų nepadarė prierašo, 
kad nedarbingumo pažymėjimas baigiamas T. Š. iniciatyva.

Teismas vertino gydytojo J. K., kuris posėdyje apklaustas kaip 
specialistas, paaiškinimus, specialistės G. K. išvadas, VSAT Vilniaus rinktinės 
2009 m. sausio 26 d. pažymą Nr. (21/20)-12-363, habilituoto medicinos mokslų 
daktaro, ortopedo traumatologo N. P., kuris sveikatos apsaugos ministro 
2005 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-688 yra įtrauktas į Sveikatos apsaugos 
ministerijos specialistų konsultantų sąrašą, išvadas. Teismas pripažino, kad 
gydančio gydytojo ir specialisto N. P. paaiškinimai iš esmės sutapo. Specialistas 
paaiškino, kad rando silpnumas kurį laiką yra normalus reiškinys ir jis nedaro 
žmogaus nedarbingu. Taip pat teigė, kad žaizda buvo sugijusi. Nedarbingumo 
pažymėjimas nebuvo tęsiamas teisingai ir pagrįstai. Teismas nurodė, kad šio 
nepriklausomo specialisto pateiktos išvados dėl pareiškėjo žaizdos gijimo eigos 
yra pagrįstos objektyviais bylos duomenimis, nešališkos, objektyvios, duotos 
pagal kvalifikaciją.
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Teismas pažymėjo, kad ekspertizės išvadose turėjo būti motyvacija ir dėl 
to, ar trauma gali būti priskiriama tik Sveikatos sutrikdymų sąrašo 3 punkte 
išvardintiems sužeidimams. Tačiau šioje byloje yra priimta Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2010 m. birželio 28 d. nutartis, kurios konstatuojamoje 
dalyje nustatytos aplinkybės teismui yra privalomos. Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo nutartyje konstatuota, kad šiuo atveju nėra ginčo dėl 
traumos priskyrimo Sveikatos sutrikdymų sąrašo 3.2. punktui. Taigi byloje 
nagrinėjamas klausimas dėl pareiškėjui padaryto sužalojimo priskyrimo 
lengviems sužeidimams. Specialistas N. P. žaizdą apibūdino kaip paviršinę, 
jokių vidinių organų sužalojimų požymių medicininiuose dokumentuose nėra.

Teismas padarė išvadą, kad nėra jokio ginčo dėl žaizdos pobūdžio, jos 
vietos, gydymo teisingumo, o tik nesutinkama dėl nedarbingumo trukmės. 
Todėl gydytojo, kuris pirmasis užsiuvo žaizdą, paaiškinimai neturėtų jokios 
įtakos bylos baigčiai. Specialistas N. P. teisme patvirtino, kad teikiant pirminę 
pagalbą žaizda buvo sutvarkyta tinkamai.

Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, nusprendė, jog pareiškėjo reali 
nedarbingumo trukmė buvo 9 dienos (nuo 2008 m. spalio 2 d. iki 
2010 m. spalio 10 d. įskaitytinai). Jam padarytas sužalojimas priskirtinas 
prie Sveikatos sutrikdymų sąraše 3.2. punkte nurodytų sužalojimų, o tokiu 
atveju, atsižvelgiant į Sveikatos sutrikdymų sąrašo 3 punktą, toks sužalojimas 
priskirtinas lengvam sužeidimui, kuris lėmė trumpesnį nei 10 dienų trunkantį 
laikinąjį nedarbingumą. Dėl šių priežasčių pareiškėjo patirtas sužeidimas negali 
būti priskirtas lengviems sužeidimams. 

III.

Pareiškėjas T. Š. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimą ir 
priimti naują sprendimą – skundą patenkinti. Apeliacinis skundas (II t., b. l. 
97−102) grindžiamas šiais argumentais:

1. Teismo sprendime nurodyti pareiškėją gydžiusio gydytojo teiginiai 
neatspindi gydžiusio gydytojo paaiškinimų, duotų teismo posėdžio metu.

2. Visų specialistų nuomonė sutapo tik dėl to, kad žaizdų gydymo trukmė 
priklauso nuo žmogaus organizmo individualių savybių, organizmo gebėjimo 
atstatyti pažeistas ląsteles ir kitų aplinkybių. Visi specialistai skirtingai vertino 
pareiškėjo sužeidimo gydymo trukmę nuo 5 iki 14 dienų. Tačiau objektyviai 
įvertinti pareiškėjo žaizdos gydymo trukmę galėjo tik J. K., kadangi tiesiogiai 
stebėjo žaizdos gijimą.
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3. J. K. ir N. P. parodymai nesutampa.
4. Teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjo prašymus iškviesti apklausai 

liudytojus VSAT Vilniaus rinktinės Imuniteto poskyrio viršininką D. G. ir 
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės gydytoją, kurie iš karto 
po sužalojimo matė pareiškėjo žaizdą bei galėjo paaiškinti bylai reikšmingas 
aplinkybes.

5. Teismas nevisapusiškai ir neišsamiai ištyrė byloje surinktus įrodymus, 
netinkamai įvertino specialistų paaiškinimus.

6. Teismas sprendimą grindžia specialistų G. K. ir N. P. paaiškinimais, 
kurie nestebėjo pareiškėjo žaizdos gydymo eigos ir jų paaiškinimai turėjo būti 
vertinami tik kaip pagalbinio pobūdžio netiesioginiai įrodymai.

Atsakovas Medicinos centras su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo 
atmesti kaip nepagrįstą.

Atsiliepime į apeliacinį skundą (II t., b. l. 107−108) paaiškino, kad:
1. Naujų įrodymų bei argumentų, kurie nebuvo išnagrinėti ar kurių 

teismas neįvertino, pareiškėjas apeliaciniame skunde nenurodė.
2. CMEK, atlikdama specializuotąją medicininę ekspertizę, privalo taikyti 

galiojančių teisės aktų, kurie reglamentuoja ekspertizės dėl pareigūno sveikatos 
sutrikdymo sunkumo laipsnio nustatymo atlikimą, reikalavimų.

3. Nedarbingumo pažymėjimo uždarymas yra traktuojamas kaip 
įrodymas, jog tikslas pasiektas: pacientas pasveiko, jo darbingumas atstatytas 
ir pacientas gali grįžti į darbą (tarnybą) bei visapusiškai atlikti savo pareigas, 
nes kiekvienas gydantis gydytojas veikia pagal teisės aktų, kurie reglamentuoja 
asmens sveikatos priežiūrą, ribas, ir negali net ir pacientui prašant, išleisti jį į 
darbą (tarnybą) nepasveikusį.

4. CMEK neturi teisinio pagrindo taikyti pasirinktinai Sveikatos 
sutrikdymų sąrašo sąlygas, kadangi kiekvieno sveikatos sutrikdymo sunkumo 
laipsnio nustatymo atveju turi būti įvertinta sąlygų visuma, pagal kurias 
konkretus sveikatos sutrikdymas bus priskirtas prie atitinkamo laipsnio 
sveikatos sutrikdymo.

5. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 8 d. 
nutartyje (administracinėje byloje Nr. A146-431/2009) nurodė, kad tam, jog 
sveikatos sutrikdymas būtų priskirtas apysunkiam arba lengvam, jis turi atitikti 
abi Sveikatos sutrikdymų sąrašo 2 ar 3 punktuose nustatytas sąlygas, t. y. pagal 
sveikatos sutrikdymo trukmę ir pagal sveikatos sutrikdymo pobūdį. Statute 
numatytų socialinių garantijų prasme pripažinus, jog pareiškėjo patirta trauma 
pagal Sveikatos sutrikdymo sąrašą nepriskirtina prie sunkių, apysunkių arba 
prie lengvų sveikatos sutrikdymų, tai nepašalina pagrindo gauti draudimo 
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išmoką. Pareiškėjo patirtos traumos – galvos plaukuotos dalies žaizdos (TLK-
10, kodas S 01.1) – gydymo trukmė atitinka pateiktuose medicininiuose 
dokumentuose traumos nurodytą gydymo trukmę ir tai patvirtino visi byloje 
apklausti liudytojai.

6. Pareiškėjo prašomi apklausti viršininkas D. G. ir Vilniaus greitosios 
pagalbos universitetinės ligoninės gydytojas negali parodyti jokių šiai bylai 
reikšmingų aplinkybių.

7. CMEK privalo taikyti teisės aktų, kurie reglamentuoja ekspertizės 
dėl pareigūno sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnio nustatymo atlikimą, 
nuostatas, bet neprivalo spėlioti, kiek ilgai truko ar galėjo trukti laikinasis 
nedarbingumas, nes bet koks gydytojas specialistas pasakys, kad tai yra 
labai individualus dalykas, priklausantis nuo kiekvieno žmogaus sveikatos. 
Pasveikimo laikas skirtingiems žmonėms dėl to paties sveikatos sutrikdymo 
gali žymiai skirtis.

8. Faktas, kad pareiškėjas buvo raginamas kuo greičiau grįžti į tarnybą, 
turi būti vertinamas, kaip teisiškai nereikšmingas.

Trečiasis suinteresuotas asmuo VSAT Vilniaus rinktinė atsiliepime į 
apeliacinį skundą (II t., b. l. 109−110) prašo apeliacinį skundą nagrinėti teismo 
nuožiūra. 

Išplėstinė teisėjų kolegija 

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

Nagrinėjamas ginčas yra kilęs dėl CMEK 2008 m. gruodžio 3 d. 
ekspertinio sprendimo Nr. 5412, kuriuo CMEK kvalifikavo, kad pareiškėjo 
patirtas sveikatos sutrikdymas nėra įtrauktas į Sveikatos sutrikdymų sąrašą. 
Pareiškėjas mano, jog CMEK priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą. Kaip 
matyti iš bylos duomenų, pareiškėjas prašo, jog atsakovas būtų įpareigotas iš 
naujo nustatyti jo sveikatos sutrikdymo laipsnį, t. y. pripažinti, kad pareiškėjo 
tarnyboje patirto sužeidimo požymiai atitinka Sveikatos sutrikdymų sąrašo 3 
punktą, ir jis (sužeidimas) yra priskiriamas lengviems sužeidimams, traumoms, 
sveikatos sutrikdymams. Taigi pareiškėjas siekia, kad jam būtų išmokėta 
kompensacija dėl sveikatos sutrikdymo atliekant tarnybos pareigas.

Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalyje (ginčui aktuali 
2006 m. liepos 19 d. įstatymo Nr. X-804 redakcija) buvo numatyta, kad 
pareigūnui, kuris buvo sužalotas, susižalojo arba jo sveikata buvo sutrikdyta 
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atliekant tarnybines pareigas, jei tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su 
padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai, 
arba kai jo sužalojimas, susižalojimas ar sveikatos sutrikdymas yra susijęs su 
jo tarnybinių pareigų atlikimu, jei tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs 
su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai, 
arba kai jo sveikata sutrikdyta dėl tarnybinių pareigų atlikimo ar pareigūno 
statuso, išmokama nuo vienerių iki 5 metų (nuo 12 iki 60 mėnesių) jo vidutinio 
darbo užmokesčio dydžio kompensacija <...>. Lingvistiniu teisės aiškinimo 
metodu analizuojant minėtą Vidaus tarnybos statuto nuostatą, yra aišku, jog 
kompensacijos išmokamos tik tokiems vidaus reikalų sistemos pareigūnams, 
kurie buvo sužaloti ar susirgo eidami tarnybines pareigas arba dėl tarnybos. 
Tai yra imperatyvus įstatymų leidėjo nustatytas reikalavimas, todėl tik 
pripažinus nurodytą aplinkybę, pareigūnas įgyja teisę į minėtą kompensaciją. 
Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 5 dalyje (2006 m. liepos 19 d. įstatymo 
Nr. X-804 redakcija) buvo įtvirtinta, kad ar pareigūno mirtis, susižalojimas, 
sužalojimas arba sveikatos sutrikdymas yra susijęs su tarnybinių pareigų 
atlikimu ar pareigūno statusu, o kursanto – su profesiniu ar įvadiniu mokymu, 
taip pat ar tarnybinių pareigų atlikimas, profesinis ar įvadinis mokymas susijęs 
su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno ar kursanto gyvybei 
ar sveikatai, nustatoma vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka. Šį įstatymo 
leidėjo pavedimą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras įvykdė 
2004 m. balandžio 23 d., įsakymu Nr. 1V-138 patvirtindamas Nustatymo, ar 
vidaus tarnybos sistemos pareigūno mirtis ar sveikatos sutrikdymas susijęs 
su tarnybinių pareigų atlikimu arba jo tarnyba, o vidaus reikalų profesinio 
mokymo įstaigos kursanto – su profesiniu ar įvadiniu mokymu, taisykles 
(toliau – ir Įsakymu Nr. 1V-138 patvirtintos Taisyklės).

Kaip matyti iš pirmiau paminėtų nuostatų, Vidaus tarnybos statuto 40 
straipsnis numato kompensacijas pareigūno sveikatos sutrikdymo atvejais, jei 
šio Statuto 40 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka yra nustatoma, kad pareigūno 
sveikata buvo sutrikdyta šio Statuto 40 straipsnio 3 dalyje išvardytomis 
aplinkybėmis. Todėl tam, kad pareigūnui, kuris buvo sužalotas, susižalojo arba 
kurio sveikata buvo sutrikdyta atliekant tarnybines pareigas, būtų išmokėta 
kompensacija, jo atžvilgiu turi būti ir yra pradedama administracinė procedūra, 
kurios pagrindinis tikslas ir rezultatas yra administracinio sprendimo, t. y. 
individualaus administracinio akto, kuriuo būtų nuspręsta, ar nukentėjusiam 
pareigūnui priklauso Statuto 40 straipsnyje numatyta kompensacija (o jei taip 
– tai ir kokio dydžio), priėmimas. 

Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad vientisos (vienos) 
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administracinės procedūros metu, prieš priimant galutinį sprendimą, gali 
būti ir dažnai yra surašomas ne vienas viešojo administravimo institucijos 
dokumentas (pvz., tarnybinis pranešimas, paklausimas, siuntimas, teikimas, 
tarnybinė išvada ar kt.). Šie dokumentai paprastai atlieka tik pagalbinį, 
tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje ir jais 
dažniausiai nėra įforminami baigiamieji (galutiniai) kompetentingų (įgaliotų) 
asmenų (pareigūnų) sprendimai tuo klausimu, dėl kurio buvo pradėta 
administracinė procedūra. Jais gali būti sprendžiami įvairūs procedūriniai 
klausimai, tiesiogiai nesusiję su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu 
ar išnykimu (pasibaigimu). Dėl šios priežasties šie dokumentai dažnai (tačiau 
jokiu būdu ne visada) suinteresuotiems asmenims jokių materialinių teisinių 
pasekmių nesukelia.

Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, 
kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka 
kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų 
saugomas interesas. Šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog 
teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris 
kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą 
ar prašymą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje 
numatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto 
administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip 
pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių 
viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie 
mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Vadovaujantis 
šiomis teisės normomis, galima daryti išvadą, kad administraciniams teismams 
priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų 
priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų 
teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Kai skundžiamas 
aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali 
būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl 
teisinių pasekmių, negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, 
teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens 
teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų 
gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis 
(pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008; Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. AS146-391/2009; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
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2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010; 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010).

Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, išplėstinei teisėjų kolegijai nagrinėjamu 
atveju kilo klausimas dėl CMEK ekspertinio sprendimo teisinio statuso, jo 
reikšmės sprendžiant dėl pareigūno teisės į Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 
3 dalyje numatytą kompensaciją ir galimybės apskųsti CMEK ekspertinį 
sprendimą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
nustatyta tvarka. Todėl išplėstinė teisėjų kolegija šiuo klausimu pasisako.

V.

Kaip matyti iš bylai aktualaus teisinio reguliavimo, administracinė 
procedūra dėl kompensacijos pareigūnui susižeidus ar žuvus ryšium su 
tarnyba susideda iš kelių etapų. Visų pirma, pareigūnui, kursantui mirus 
ar esant sveikatos sutrikdymui, taip pat esant įtarimų, kad jis galėjo būti 
užkrėstas sunkia liga, atliekamas tarnybinis patikrinimas, kurio tikslas yra 
nustatyti priežastinį ryšį tarp pareigūno mirties ar sveikatos sutrikdymo ir 
tarnybos, arba tarp kursanto mirties ar sveikatos sutrikdymo ir profesinio ar 
įvadinio mokymo (Įsakymu Nr. 1V-138 patvirtintų Taisyklių 4 p.). Tarnybinio 
patikrinimo išvada teikiama tvirtinti įstaigos vadovui, kai ją pasirašo visi 
tarnybinį patikrinimą atliekantys asmenys (Nr. 1V-138 patvirtintų Taisyklių 
11 p.). Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad 
tvirtindamas tarnybinio patikrinimo išvadą kaip vientisą aktą (Įsakymu Nr. 1V-
138 patvirtintų Taisyklių 11 p.), įstaigos vadovas iš esmės priima sprendimą, 
t. y. išreiškia savo valią dėl paminėto priežastinio ryšio buvimo ar nebuvimo bei 
neigiamos išvados atveju – kompensacijos pareigūnui nemokėjimo. Neigiamos 
tarnybinio patikrinimo išvados patvirtinimas užkerta kelią pareigūno teisės į 
kompensaciją dėl sveikatos sutrikdymo realizavimui, todėl atsižvelgiant į tai, 
jog teisės aktai nenumato pareigos viešojo administravimo subjektams priimti 
paskesnį (papildomą) sprendimą (administracinį aktą) dėl kompensacijos 
nemokėjimo, ši išvada laikytina teisines pasekmes sukeliančiu, t. y. 
paneigiančiu pareigūno teisę į kompensaciją, administraciniu aktu, kuris gali 
būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka ir nagrinėjamas administracinių 
teismų pagal Administracinių bylų teisenos įstatyme įtvirtintas taisykles 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 17 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A143-67/2009).

Pasibaigus anksčiau aptartam pirmajam nagrinėjamos procedūros etapui 
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ir jo metu vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka nustačius, kad pareigūno 
sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ar tarnyba, o 
kursanto – su profesiniu ar įvadiniu mokymu, prasideda antras nagrinėjamos 
administracinės procedūros etapas – pareigūnas ar kursantas siunčiamas į 
Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (Sveikatos sutrikdymo sunkumo 
laipsnio nustatymo taisyklių 4 p.). Centrinė medicinos ekspertizės komisija 
nustato, ar yra medicinos mokslu pagrįstas padarinių pareigūno ar kursanto 
sveikatai ir pasireiškusio sveikatos sutrikdymu fizinio, cheminio, fizikinio, 
biologinio ar ergonominio veiksnio tarpusavio ryšys; nustato sunkų, apysunkį 
arba lengvą sveikatos sutrikdymo laipsnį, išskyrus tuos atvejus, kai sunkaus, 
apysunkio arba lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymo nėra; įvertina po 
sveikatos sutrikdymo likusius sveikatos pakitimus ir pareigūno sveikatos būklės 
tinkamumą tolesnei tarnybai, o kursanto - profesiniam rengimui (Sveikatos 
sutrikdymo sunkumo laipsnio nustatymo taisyklių 10 p.). Centrinė medicinos 
ekspertizės komisija pateikia išvadas pareigūną ar kursantą pasiuntusiai įstaigai 
ir pareigūnui ar kursantui (Sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnio nustatymo 
taisyklių 11 p.). Sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnį Centrinė medicinos 
ekspertizės komisija nustato naudodamasi Lietuvos Respublikoje nustatytąja 
tvarka aprobuotomis, licencijuotomis ir (ar) sertifikuotomis asmens sveikatos 
priežiūros, psichologinės diagnostikos technologijomis, laikydamasi sveikatos 
sutrikdymo sunkumui nustatyti būtinų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
saugumo ir tinkamumo reikalavimų (Sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnio 
nustatymo taisyklių 9 p.). Sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnį Centrinė 
medicinos ekspertizės komisija nustato vadovaudamasi įvykio tarnyboje 
tyrimo dokumentais, analizuodama medicininius dokumentus, atlikdama 
fizinės ir psichikos sveikatos būklės medicininį, psichologinį tyrimą, o prireikus 
– pagal kitus dokumentus (Sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnio nustatymo 
taisyklių 7 p.).

Taigi, kaip matyti iš to, kas paminėta, antras nagrinėjamos 
administracinės procedūros etapas pagal savo pobūdį iš esmės yra ekspertinis–
medicininis tyrimas, kurio metu, remiantis specialiosiomis medicinos 
žiniomis ir kitais duomenimis, yra, be kita ko, nustatomas pareigūno sveikatos 
sutrikdymo laipsnis, išskyrus tuos atvejus, kai sunkaus, apysunkio arba lengvo 
laipsnio sveikatos sutrikdymo nėra. Taigi CMEK šiame administracinės 
procedūros etape atlieka tik aiškiai jai suteiktas, iš esmės ekspertinio pobūdžio 
funkcijas ir nepriima sprendimo išmokėti atitinkamo dydžio kompensaciją 
arba ją atsisakyti išmokėti. Kaip minėta, CMEK išvada yra pateikiama 
pareigūną ar kursantą pasiuntusiai įstaigai ir pareigūnui ar kursantui. Taigi 
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tik po šios išvados (ekspertinio sprendimo) pateikimo prasideda baigiamoji 
nagrinėjamos administracinės procedūros dalis. Kaip matyti iš toliau dėstomų 
teisės aktų nuostatų, CMEK ekspertiniu sprendimu įforminama tik vientisos 
administracinės procedūros, kurios tikslas yra atsakyti į klausimą, ar pareigūnui 
turi būti išmokėta kompensacija, dalies, t. y. vieno iš jos etapų, pabaiga.

Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos 
sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų (toliau – ir Kompensacijų 
mokėjimo sąlygos), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530, 20 punkte (2002 m. gruodžio 23 d. 
nutarimo Nr. 2088 redakcija) nustatyta, kad kompensacija apdraustajam, 
sužeistam ryšium su tarnyba, mokama vadovaujantis atitinkamai pagal 
nustatytą veiklos sritį Centrinės medicininės ekspertizės komisijos (Vidaus 
reikalų ministerijos, Karinės medicinos ekspertizės ar kitos) arba Valstybinės 
medicininės socialinės ekspertizės komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos išvada ir pateiktu įvykio aktu, surašytu darbovietėje (tarnybos, 
mokymo, stažuotės, praktikos vietoje). Prireikus vadovaujamasi tardymo 
(ikiteisminio tyrimo) išvada arba teismo sprendimu. Kompensacijų mokėjimo 
sąlygų 19 punkte numatyta, jog kompensacijas moka valstybinė institucija, 
kurioje tarnauja (eina pareigas) ar tarnavo (ėjo pareigas) apdraustasis, iš išlaidų 
sąmatoje numatytų tam reikalui lėšų. Kompensacija turi būti išmokėta arba 
raštu atsisakyta ją mokėti per 10 darbo dienų nuo visų nurodytų dokumentų 
gavimo (Kompensacijų mokėjimo sąlygų 21 p.). Kompensacijų mokėjimo 
sąlygų 25 punkte įtvirtinta, jog jei pareigūno netenkina valstybinės institucijos, 
kurioje tarnauja (eina pareigas) ar tarnavo (ėjo pareigas) apdraustasis, 
sprendimas, jis gali kreiptis į teismą.

Analizuojant minėtas teisės normas sisteminiu, teleologiniu, loginiu, 
lingvistiniu ir kitais teisės aiškinimo metodais, matyti, jog nagrinėjama 
administracinė procedūra, jei ji nepasibaigė įstaigos vadovui patvirtinus 
tarnybinio patikrinimo išvadą, turi pasibaigti įstaigos, kurioje tarnauja 
pareigūnas, vadovo ar kito įgalioto asmens sprendimu – individualiu 
administraciniu aktu – kuriuo nusprendžiama išmokėti arba atsisakyti 
išmokėti kompensaciją nukentėjusiam pareigūnui. Šis sprendimas turi būti 
priimamas remiantis CMEK išvada (ekspertiniu sprendimu) ir tarnybinio 
patikrinimo išvadomis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais dokumentais. 
Todėl atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, 
jog CMEK ekspertinis sprendimas yra tik tarpinis dokumentas, kuris yra 
pagrindas (vada) įstaigos vadovui (kitam įgaliotam asmeniui) priimti 
baigiamąjį (galutinį) nagrinėjamos viešojo administravimo procedūros aktą 
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– sprendimą dėl kompensacijos pareigūnui susižeidus ar žuvus ryšium su 
tarnyba išmokėjimo ar atsisakymo ją mokėti. Savo ruožtu CMEK ekspertinis 
sprendimas nėra administracinis aktas, kuriuo galutinai išsprendžiamas 
kompensacijos mokėjimo (nemokėjimo) klausimas, nes teisės aktai apskritai 
nesuteikia teisės CMEK spręsti šio – kompensacijos išmokėjimo (atsisakymo 
išmokėti) – klausimo. Juolab kad ir kompensaciją, kaip minėta, moka ne 
CMEK, o valstybinė institucija, kurioje tarnauja (eina pareigas) ar tarnavo 
(ėjo pareigas) nukentėjęs pareigūnas. Todėl išplėstinė teisėjų kolegija daro 
išvadą, jog CMEK ekspertinis sprendimas negali būti savarankišku skundo 
objektu ir savarankišku administracinės bylos dalyku, kadangi jis yra tik 
vienas iš vientisos (vienos) administracinės procedūros, kurios tikslas yra 
nustatyti, ar yra pagrindas pareigūnui išmokėti kompensaciją (o jei taip – tai 
kokio dydžio), metu surašomų tarpinių dokumentų. Kaip atskiro pobūdžio 
dokumentas CMEK ekspertinis sprendimas negali būti laikomas teisės aktu, 
tiesiogiai nustatančiu pareigūnui atitinkamas teises ar pareigas. Taigi CMEK 
ekspertinis sprendimas dėl sveikatos sutrikdymo masto nustatymo kaip 
atskiras dokumentas pareigūno materialinei teisinei padėčiai tiesioginės 
įtakos neturi, ir šia prasme jis (tokio pobūdžio dokumentas) nepatenka nei 
į skųstino individualaus teisės akto, nei į administracinio teisės akto sąvokas 
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 14–15 d.). Skundo objektu 
tokiu atveju, koks yra nagrinėjamas šioje byloje, turėtų būti įstaigos, kurioje 
tarnauja (tarnavo) pareigūnas, vadovo ar kito įgalioto asmens administracinis 
sprendimas, t. y. individualus administracinis aktas, kuriuo būtų nuspręsta 
atsisakyti išmokėti pareiškėjui atitinkamą kompensaciją. Konkrečias teisines 
pasekmes dėl kompensacijos išmokėjimo (atsisakymo išmokėti) pareiškėjui gali 
sukelti tik įstaigos vadovo ar kito įgalioto asmens sprendimas šiuo klausimu.

Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad minėta išvada nepaneigia Aprašo 
79 punkte įtvirtintos galimybės ginčyti CMEK ekspertinius sprendimus, 
nes išplėstinės teisėjų kolegijos suformuluotos teisės aiškinimo taisyklės 
neužkerta kelio įgyvendinti teisės į teisminę gynybą. Raštiškas įstaigos vadovo 
sprendimas dėl kompensacijos pareigūnui susižeidus ar žuvus ryšium su 
tarnyba išmokėjimo ar atsisakymo ją mokėti yra individualaus pobūdžio 
administracinis aktas ir būtent šis aktas gali būti skundžiamas teismui. Taigi 
argumentai (bet ne savarankiškas reikalavimas) dėl CMEK ekspertinio 
sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo administraciniame teisme gali būti teikiami 
ginčijant galutinį įstaigos vadovo sprendimą dėl kompensacijos mokėjimo 
(atsisakymo mokėti). Būtent nagrinėdamas pastarąjį ginčą, administracinis 
teismas gali įvertinti ir tarpinį sprendimą, t. y. CMEK ekspertinį sprendimą, jo 
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teisėtumą bei pagrįstumą, taip pat reikšmę ir poveikį galutinio sprendimo dėl 
kompensacijos mokėjimo (nemokėjimo) teisėtumui ir pagrįstumui. Juolab kad 
poįstatyminių teisės aktų nuostatos, aptariančios teisę kreiptis į administracinį 
teismą, turėtų būti aiškinamos sistemiškai, t. y. atsižvelgiant į Administracinių 
bylų teisenos įstatymo normas, ypač minėtus Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 5 ir 22 straipsnį, iš kurių galima spręsti, kad ne bet kuris atitinkamos 
institucijos surašytas dokumentas gali būti skundo administraciniam teismui 
objektu.

Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad šia nutartimi yra 
išplėtojama ir iš dalies keičiama ankstesnė Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo praktika. Tai daroma siekiant užtikrinti, jog administracinės procedūros 
nenutrūktų tarpiniame procese, kad jos būtų logiškos, nuoseklios ir išbaigtos. 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas ginčus dėl teisės 
viešojo administravimo srityje ir formuodamas teismų praktiką šioje srityje, 
negali likti nuošalyje nuo šių problemų, t. y. viešojo administravimo procedūrų 
ydų. Be to, išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, kad CMEK ekspertinio 
sprendimo teisinio statuso (kaip tarpinio procedūrinio dokumento) 
vertinimas iš esmės atitinka naujausią Lietuvos vyriausiojo administracinio 
praktiką bylose dėl panašaus pobūdžio sprendimų (pvz., Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A502-1466/2010 (dėl Konkurencijos tarybos sprendimo pradėti tyrimą); 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A858-1467/2010 (dėl teisingumo ministro įsakymo 
iškelti antstoliui drausmės bylą); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2011 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-145/2011 (dėl 
pavedimo atlikti operatyvų mokestinį patikrinimą); Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A442-1238/2011 (dėl pavedimo atlikti mokestinį patikrinimą); 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 3 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS62-270/2011 (dėl viešųjų pirkimų vykdymo 
tvarkos patikrinimo ataskaitos) ir t. t.). Apibendrinant paminėtus argumentus, 
darytina išvada, kad nagrinėjama praktikos raida yra konstituciškai 
pateisinama.

Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija vis dėlto pažymi, kad pareiškėjas į 
pirmosios instancijos teismą skundu kreipėsi dar 2009 m. sausio 9 d. Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. birželio 28 d. nutartimi bylą 
grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Tai galėjo sukurti 
pareiškėjui lūkestį, kad byla dėl šioje byloje skundžiamo CMEK ekspertinio 
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sprendimo bus išnagrinėta iš esmės. Todėl vadovaudamasi protingumo, 
teisingumo, proceso ekonomiškumo ir operatyvumo principais, taip pat 
atsižvelgdama į šioje byloje susiklosčiusią išskirtinę situaciją ir specifines 
aplinkybes bei norėdama užtikrinti maksimalią žmogaus teisių apsaugą, 
išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju 
administracinė byla nenutraukiama, o spręstina iš esmės. Kartu pažymima, kad 
šioje nutartyje suformuluotos teisės aiškinimo taisyklės dėl CMEK ekspertinio 
sprendimo statuso yra nukreiptos tik į ateitį, t. y. turi būti taikomos po šios 
nutarties paskelbimo kilusiems ginčams. 

 
VI.

Byloje nustatyta, kad pareiškėjas 2008 m. spalio 2 d., apie 17.00 val., 
Minsko plente, Vilniuje, prie parduotuvės „Maxima“ sulaikė pilietį A. K., kuris 
iš krovininio automobilio Mercedes Benz, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), 
išdaužęs langą vogė daiktus. Sulaikymo metu A. K. aktyviai priešinosi, dėl ko 
buvo sužalotas pareigūnas T. Š. Pareiškėjas dėl sužalojimo kreipėsi į Vilniaus 
universitetinę ligoninę, kur jam buvo suteikta medicininė pagalba. Pareiškėjui 
nustatyta diagnozė – galvos plaukuotosios dalies žaizda, kurios gydymas lėmė 
8 dienas (nuo 2008 m. spalio 3 d. iki 2008 m. spalio 10 d.) trunkantį laikinąjį 
nedarbingumą.

VSAT patikrinimo išvada „Dėl Vilniaus rinktinės imuniteto poskyrio 
vyriausiojo specialisto T. Š. sužalojimo“ (I t., b. l. 58−62), be kita ko, buvo 
konstatuota, kad yra priežastinis ryšys tarp pareigūno T. Š. sveikatos 
sutrikdymo ir tarnybos, todėl buvo nuspręsta nusiųsti T. Š. į CMEK tam, kad 
būtų nustatytas sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnis. Pareiškėjui dėl patirtos 
traumos buvo nustatyta diagnozė pagal TLK-10 S.01.0 (galvos plaukuotosios 
dalies žaizda). Kaip minėta anksčiau, CMEK 2008 m. gruodžio 3 d. ekspertiniu 
sprendimu Nr. 5412 konstatavo, kad pareiškėjo patirtas sveikatos sutrikdymas 
nėra įtrauktas į Sveikatos sutrikdymų sąrašą, taip pat nurodė, kad po sveikatos 
sutrikdymo liekamųjų reiškinių neliko, pareigūnas tinkamas tolesnei vidaus 
tarnybai. 

Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
2010 m. birželio 28 d. nutartyje nurodė, jog nagrinėjamas yra klausimas dėl 
pareiškėjui padaryto sužalojimo priskyrimo Sveikatos sutrikdymų sąrašo 
3.2 punktui, t. y. lengviems sužeidimams. Pagrindinis ginčas byloje yra kilęs dėl 
pareiškėjo traumos gydymo trukmės, t. y. faktinio nedarbingumo laikotarpio. 
Pareiškėjo laikinasis nedarbingumas truko 8 dienas (nuo 2008 m. spalio 3 d. iki 
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2008 m. spalio 10 d.) (I t., b. l. 37). Pirmosios instancijos teismas, pakartotinai 
nagrinėdamas bylą, padarė išvadą, jog reali pareiškėjo nedarbingumo trukmė 
buvo 9 dienos, t. y. nuo 2008 m. spalio 2 d., kada pareiškėjas buvo sužalotas, 
iki 2010 m. spalio 10 d., kada baigėsi nedarbingumo pažymėjimo galiojimas. 
Būtina pažymėti, kad kai atliekant pareigūnų ir kursantų ekspertizę, nustatant 
sveikatos sutrikdymo sunkumo mastą, iš kitų asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų pateiktuose medicinos dokumentuose nurodyta gydymo dėl sveikatos 
sutrikdymo trukmė neatitinka nustatomojo sveikatos sutrikdymo pobūdžio, 
mechanizmo ir (ar) laiko, sveikatos sutrikdymo sunkumo mastas nustatomas 
esančiais sveikatos sutrikdymo objektyviais duomenimis <...> (Aprašo 50 
p.). Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai įvertino pareiškėjo laikinąjį 
nedarbingumą trukus 9 dienas, t. y. nuo 2008 m. spalio 2 d., kada pareiškėjas 
buvo sužalotas, iki 2010 m. spalio 10 d., kada baigėsi nedarbingumo 
pažymėjimo galiojimas. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Sveikatos sutrikdymų sąrašo 3 punkte 
yra nurodyta, jog lengviems sužeidimams, traumoms ir kitiems sveikatos 
sutrikdymams priskiriami sužeidimai, traumos ir kiti sveikatos sutrikdymai, 
kurie lėmė ilgiau kaip 10 dienų trunkantį laikinąjį nedarbingumą. Pirmosios 
instancijos teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo patirta trauma pagal savo 
pobūdį galėtų būti priskiriama prie lengvų sveikatos sutrikdymų, tačiau pagal 
nedarbingumo trukmę ji negali būti priskiriama lengviems sužeidimams. 
Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylą, iš esmės sutinka su tokia 
pirmosios instancijos teismo padaryta išvada. 

Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad pagal Lietuvos 
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje 
įtvirtintą reguliavimą, jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, 
o teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, 
išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis 
įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Tai reiškia, kad įstatymo 
nustatytas įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, 
grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Pirmosios instancijos 
teismo padaryta išvada, kad reali pareiškėjo laikinojo nedarbingumo trukmė 
yra 9 dienos ir todėl pareiškėjo patirta trauma pagal nedarbingumo trukmę 
negali būti priskiriama lengviems sužeidimams, paremta įrodymų analize ir yra 
motyvuota, kaip tai numato Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 86 ir 87 straipsnyje išvardinti reikalavimai. Pareiškėjo apeliacinio 
skundo argumentai, neva pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ir 
neišsamiai ištyrė byloje surinktus įrodymus, netinkamai įvertino specialistų 
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paaiškinimus, pirmosios instancijos teismo išvadų teisingumo nepaneigia, todėl 
yra atmestini.

Pakartotinai nagrinėjant bylą buvo apklaustas specialistas N. P., kuris 
teismo posėdžio metu pirmosios instancijos teisme nurodė, jog šiuo atveju 
žaizda užgijo be komplikacijų ir per 8 dienas ši žaizda tikrai buvo užgijusi. Taip 
pat specialistas teigė, jog nedarbingumo pažymėjimas pareiškėjo atveju iki 
10 dienų dar galėjo būti tęsiamas tik dėl psichologinių priežasčių, bet ne dėl 
patologinės simptomatikos, kadangi jos nebuvo, nes žaizda jau buvo sugijusi.

Išplėstinė teisėjų kolegija vertina, kad byloje yra įrodyta, jog pareiškėjo 
žaizda sugijo per 9 kalendorines dienas. Pareiškėjo argumentai, jog jo žaizdos 
gydymas turėjo trukti 11-12 dienų, vertintinas kritiškai, kadangi nėra pagrįstas 
jokiais objektyviais įrodymais. Pareiškėją gydęs gydytojas J. K. posėdžio metu 
pirmosios instancijos teisme teigė, kad nedarbingumas galėjo būti pratęstas, 
tačiau vienareikšmiškai nenurodė, jog nedarbingumą buvo būtina pratęsti. 
Esminių prieštaravimų tarp pareiškėją gydžiusio gydytojo J. K. ir specialisto 
N. P. parodymų nenustatyta. Tai, jog nedarbingumo pažymėjimas nebuvo 
pratęstas, įrodo, jog pareiškėjo sveikatos būklė buvo patenkinama ir jis galėjo 
toliau tęsti tarnybą be rizikos savo sveikatai. Taip pat atsižvelgtina į tai, jog 
vėliau komplikacijų dėl žaizdos gijimo pareiškėjui nekilo. Ta aplinkybė, jog 
pareiškėjas buvo raginamas (jam buvo siūloma) grįžti į darbą, nevertintina 
kaip veiksnys, suponavęs nedarbingumo pažymėjimo užbaigimą anksčiau 
laiko. Visuma byloje esančių įrodymų patvirtina, jog pareiškėjo žaizda sugijo 
per 9 kalendorines dienas, todėl vertintina, jog po nedarbingumo pažymėjimo 
užbaigimo pareiškėjas galėjo tęsti tarnybą.

Apeliacinės instancijos teismas vertina, jog būtinybės apklausti VSAT 
Vilniaus rinktinės Imuniteto poskyrio viršininko D. G. bei Vilniaus greitosios 
pagalbos universitetinės ligoninės gydytojos, kurie iš karto po sužalojimo matė 
pareiškėjo žaizdą ir, anot jo, galėjo paaiškinti bylai reikšmingas aplinkybes, 
nebuvo, todėl šiuo aspektu keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo 
sprendimą nėra pagrindo. Pritartina atsakovo argumentams, jog D. G. nėra 
gydytojas ir nėra kompetentingas nurodyti kitas su žaizdos gijimu susijusias 
aplinkybes, o Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės gydytoja 
nedalyvavo gydymo procese, todėl informacijos apie tolesnę gydymo eigą ši 
liudytoja taip pat nepateiktų.

Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą 
sprendimą. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo 
bylą, pašalino byloje kilusias abejones ir prieštaravimus, susijusius su minėtu 
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ginču. Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą nėra pagrindo. Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Pareiškėjo T. Š. (T. Š.) apeliacinį skundą atmesti. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 25 d. 

sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

2.5.2. Dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo pradėjimo procedūros 
pažeidimo įtakos atleidimui iš tarnybos
Dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo, atleidžiant pareigūną iš tarnybos dėl 
pareigūno vardo pažeminimo

Specialiųjų tyrimų tarnybos statutas expressis verbis nenumato pasekmių, kai 
konstatuojamas tarnybinio nusižengimo procedūros pažeidimas dėl to, jog šią 
procedūrą pradeda nekompetentingas subjektas. Tokiu atveju būtina vadovautis 
ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, pagal kurį skundžiamas aktas (ar jo dalis) 
turi būti panaikintas, jeigu jis yra, be kita ko, neteisėtas dėl to, kad jį priimant 
buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti 
objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Esminę reikšmę 
analizuojant, ar buvo pažeistos pagrindinės procedūros taisyklės, turi: pirma, ar 
nebuvo pabloginta pareigūno, kuris įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, 
teisinė padėtis; antra, ar nebuvo suvaržytos jam garantuojamos teisės; trečia, 
ar tyrimą atliko nešališkas tinkamos sudėties subjektas; ketvirta, ar pateikta 
motyvuota ir išsami tyrimo išvada. Formalus procedūros pažeidimas – tarnybinio 
nusižengimo procedūros pradėjimas atsakovo direktoriaus pavaduotojo, o ne 
direktoriaus pavedimu – nagrinėtu atveju nebuvo esminis procedūros pažeidimas, 
lėmęs nepagrįsto sprendimo priėmimą.

Atleidžiant pareigūną pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 11 straipsnio 1 
dalies 13 punktą (savo poelgiu pažeminus tarnybos pareigūno vardą), tarnybinio 
nusižengimo tyrimas nėra privalomas.



379

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

Administracinė byla Nr. A143 -46/2011
Procesinio sprendimo kategorija 16.6

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 
2011 m. balandžio 19 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Romos Sabinos Alimienės, Anatolijaus 
Baranovo (pranešėjas), Stasio Gagio ir Ričardo Piličiausko (kolegijos 
pirmininkas), 
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Ingai Abramavičiūtei,
atsakovo atstovei Gitanai Martyšienei,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo V. T. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. sprendimo administracinėje byloje 
pagal pareiškėjo V. T. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 
tarnybai dėl įsakymų panaikinimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas V. T. (toliau – pareiškėjas, apeliantas) skundu (I t., b. l. 1–6, 
213–214) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas 
panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau 
– ir atsakovas, Specialiųjų tyrimų tarnyba) direktoriaus 2007 m. liepos 26 d. 
įsakymą Nr. P-164 ir 2007 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą Nr. P-178 dėl atleidimo 
iš tarnybos, priteisti kompensaciją už priverstinės pravaikštos laiką bei teismo 
išlaidas.

Pareiškėjas nurodė, kad tarnybinis patikrinimas atliktas ir tarnybinė 
nuobauda – atleidimas iš tarnybos iš Klaipėdos valdybos Operatyvinės 
veiklos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigų, paskirta pažeidžiant Lietuvos 
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Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 17 d. 
įsakymu Nr. 2-45 patvirtintą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 
pareigūnų tarnybinių nusižengimų ir nuobaudų skyrimo tvarką (toliau – 
Tvarka). Tarnybinis patikrinimas buvo neteisėtas, kadangi buvo pradėtas 
asmens, neturinčio įgaliojimų pradėti tarnybinį patikrinimą. Pagal Tvarkos 4 
punktą, atlikus gautos gali būti neigiamos informacijos patikrinimą apie tai, 
ar ši informacija atitinka tikrovę, įgaliotas pareigūnas ar sudaryta komisija 
surašo patikrinimo išvadą. Tokios išvados byloje nėra. Neįgaliotas pareigūnas 
atliko informacijos patikrinimo veiksmus jo atžvilgiu ir dėl tokio patikrinimo 
rezultatų nesurašė jokios išvados. Jis pasirašytinai nebuvo supažindintas su 
tyrimo išvada, o su įsakymu dėl nuobaudos paskyrimo buvo supažindintas 
nedarbingumo laikotarpiu. Pareiškėjo nuomone, tarnybinio nusižengimo 
tyrimo išvados neatitinka faktinių įvykio aplinkybių, yra nepagrįstos. Teigė, jog 
Saugumo skyriaus pareigūnai turėjo remtis Operatyvinės veiklos įstatymo ir jį 
lydinčių teisės aktų dėl operatyvinių veiksmų atlikimo nuostatomis, o ne tais 
teisės aktais, kuriuos įvardijo tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadą surašęs 
pareigūnas. Pareiškėjas pažymėjo, kad pagal Operatyvinės veiklos įstatymo 
nuostatas, vykdydamas operatyvinę veiklą, jis turėjo teisę užmegzti ryšius 
su asmenimis, tapusiais operatyvinės veiklos objektais. Išvadoje nurodytos 
aplinkybės pagrįstos prielaidomis, neįvertinta tai, kad pagal Pareigybės 
aprašymo V skyriaus 7.1 punktą pagrindinė jo funkcija – vykdyti operatyvinę 
veiklą. Išvadoje remtasi nebaigtos baudžiamosios bylos medžiaga. Skiriant 
nuobaudą, neatsižvelgta į jo tarnybinę veiklą, nuopelnus einant atitinkamas 
pareigas, charakteristikas. Tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada grindžiama 
neleistinais įrodymais (A. N. (A. N.) parodymais, jo bei V. T. (V. T.) pokalbių 
telefonu informacija, gauta ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojoje byloje 
Nr. 30-9-009-06, ir nebaigtos bylos medžiaga). Pabrėžė, jog administracinėse 
bylose reikšmingos aplinkybės gali būti nustatomos tik leistinais įrodymais, 
t. y. įrodymais gali būti tik įstatymų nustatyta tvarka, teisėtais būdais gauti 
ir teisėtai naudoti duomenys (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2004 m. lapkričio 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A3-750/2004). 
Atkreipė dėmesį į tai, kad iš tarnybinio patikrinimo medžiagos matyti, jog 
Saugumo skyriaus pareigūnai pažeidė Baudžiamojo proceso kodekso (toliau 
– BPK) 162 straipsnio reikalavimus, nes informacija apie privatų asmens 
gyvenimą gali būti panaudota kitoje baudžiamojoje byloje (nagrinėjamu 
atveju – tarnybinio patikrinimo procedūroje) tik ikiteisminio tyrimo teisėjo 
arba teismo sutikimu. Apie tokį sutikimą medžiagoje duomenų nėra. Dėl A. N. 
ir S. K. parodymų pažymėjo, jog šie asmenys yra kaltinamieji baudžiamojoje 
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byloje Nr. 30-9-009-06 ir jų pateikta informacija gali būti šališka. Tarnybinio 
patikrinimo išvadoje nuslėptas faktas, kad A. N. pakeitė savo parodymus, kartu 
su V. T. kreipėsi su prašymais dėl medžiagos išslaptinimo. Saugumo skyriaus 
pareigūnai neįrodė, kad jam (V. T.) buvo žinoma aplinkybė, jog bute, kuriame 
jis lankėsi, prostitutės teikia seksualines paslaugas. Nuobauda buvo paskirta 
praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo padarytas. 

Atsakovas atsiliepimu į skundą (I t., b. l. 37–42) prašė skundą atmesti kaip 
nepagrįstą.

Atsakovas nurodė, kad teisės normos, reglamentuojančios tarnybinių 
nuobaudų skyrimo procedūrą, atliekant pareiškėjo tarnybinio nusižengimo 
tyrimą, nebuvo pažeistos. Saugumo skyriaus pareigūno 2007 m. liepos 13 d. 
išvadoje Nr. L-1917 išdėstytos nustatytos aplinkybės, pateiktas teisinis 
pareiškėjo veiklos vertinimas, įvardyti konkretūs pareiškėjo tarnybiniai 
nusižengimai, nurodytos jų padarymo aplinkybės, dėl nusižengimų atsiradusios 
pasekmės ir kitos svarbios aplinkybės. Tarnybinio tyrimo išvadoje išsamiai 
aprašyti pažeidimai, kuriuos padarė pareiškėjas, ir išvardinti teisės aktai, 
kuriuos jis pažeidė. Procesiniai tarnybinės nuobaudos skyrimo terminai 
nebuvo pažeisti. Pareiškėjui nebuvo sudarytos kliūtys susipažinti su tarnybinio 
tyrimo išvada bei tyrimo metu surinkta medžiaga. Pažymėjo, jog tarnybinio 
nusižengimo išvada yra pagrįsta iš Policijos departamento prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir 
Klaipėdos apygardos prokuratūros gauta medžiaga. Remiantis šia medžiaga, 
buvo nustatyta, kad pareiškėjas artimai bendravo su A. N., kuriam iškelta 
baudžiamoji byla Nr. 30-9-009-06 dėl nusikaltimų, numatytų Baudžiamojo 
kodekso (toliau – BK) 307, 308 straipsniuose: A. N. naudojosi pareiškėjo vardu 
registruota mobiliojo ryšio SIM kortele, jie dažnai bendraudavo telefonu, 
padėdavo vienas kitam atlikti buities darbus, sveikindavo asmeninių švenčių 
progomis, lankėsi vienas kito gyvenamosiose vietose. Tarnybinio tyrimo metu 
buvo nustatyta, jog pareiškėjas žinojo, kad A. N. susijęs su nelegaliu prostitucijos 
verslu, kreipėsi į jį dėl prostitučių užsakymo ir teikė kitiems asmenims 
informaciją apie galimybę pasinaudoti A. N. kontroliuojamų prostitučių 
paslaugomis (A. N. 2006 m. lapkričio 16 d. apklausos protokolas Klaipėdos 
miesto apylinkės teisme, telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos 
kontrolės bei įrašų darymo protokolai iš ikiteisminio tyrimo Nr. 30-9-009-06 
medžiagos). Tarnybinio tyrimo metu taip pat buvo nustatyta, jog pareiškėjas 
pats lankydavosi patalpose, kur seksualines paslaugas teikdavo prostitutės, ir 
naudodavosi jų paslaugomis (duomenys iš liudytojos J. A. apklausos protokolo 
baudžiamojoje byloje Nr. 30-9-009-06). Pabrėžė, kad Specialiųjų tyrimų 
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tarnybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, Specialiųjų tyrimų 
tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 2-232 patvirtintame 
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų elgesio kodekse 
(toliau – Elgesio kodeksas) yra nustatyti pagrindiniai Specialiųjų tyrimų 
tarnybos pareigūnų veiklos ir elgesio principai, kurių turi laikytis šios tarnybos 
pareigūnas, vykdydamas teisės aktuose nustatytas pareigas bei funkcijas, 
tarnybos ir ne tarnybos metu. Šių principų pažeidimas laikytinas tarnybiniu 
nusižengimu. Pareiškėjas, žinodamas apie A. N. daromas nusikalstamas veikas, 
būdamas Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnas, privalėjo imtis neatidėliotinų 
priemonių užkirsti joms kelią, tačiau, artimai su juo bendraudamas ir 
teikdamas kitiems asmenims informaciją apie galimybę naudotis A. N. 
kontroliuojamų prostitučių paslaugomis, sudarė sąlygas neteisėto prostitucijos 
verslo plėtojimui, tokiu būdu nesaugojo nepriekaištingos Specialiųjų tyrimų 
tarnybos pareigūno reputacijos, savo veiksmais ir elgesiu žemino Specialiųjų 
tyrimų tarnybos pareigūno vardą ir visos šios tarnybos autoritetą, ją 
kompromitavo, sulaužė priesaiką Lietuvos valstybei elgtis pagal įstatymus ir 
laikytis tų vertybinių bei elgesio principų, kurie numatyti Specialiųjų tyrimų 
tarnybos pareigūnų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Atsakovo 
nuomone, tarnybinio patikrinimo metu buvo surinkta pakankamai duomenų, 
patvirtinančių, jog pareiškėjas neatliko Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 
14 straipsnyje nustatytos pareigos – imtis neatidėliotinų priemonių užkirsti 
kelią rengiamam, daromam nusikaltimui ar kitam teisės pažeidimui, pranešti 
apie įvykius kompetentingai teisėsaugos įstaigai; nevykdė Pareigybės aprašymo 
7.1.3 punkto reikalavimo (nustačius nusikalstamos veikos požymius, nedelsiant 
informuoti tarnybos vadovą); nesilaikė Elgesio kodekso 19 straipsnio 1 
punkto (susidūrus su kitų asmenų rengiamais, vykdomais ar padarytais teisės 
pažeidimais, padaryti viską, kas būtina, kad jie būtų nutraukti ir įstatymų 
nustatyta tvarka įvertinti). Teigė, kad pareiškėjas atleistas iš tarnybos pagal 
Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto (toliau – Statutas) 11 straipsnio 1 dalies 5 
punktą (sulaužius priesaiką) ir 13 punktą (savo elgesiu pažeminus tarnybos 
pareigūno vardą) pagrįstai. Pažymėjo, kad pareiškėjo kaltė padarius tarnybinį 
nusižengimą įrodyta leistinais įrodymais. Buvo surinkti visi įrodymai (gautos 
medžiagos iš Policijos departamento ir Klaipėdos apygardos prokuratūros, 
pareiškėjo ir jo tiesioginio vadovo paaiškinimai), patvirtinantys pareiškėjo 
padaryto tarnybinio nusižengimo faktą ir jo kaltę. Tarnybinį nusižengimą 
tiriantis pareigūnas turėjo teisę susipažinti su baudžiamosios bylos Nr. 30-9-
009-06 dokumentais ir gauti jų kopijas (Tvarkos 7.3 p.) ir jas gavo (Klaipėdos 
apygardos prokuratūros 2007 m. balandžio 11 d. ir 2007 m. gegužės 2 d. raštai). 
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Ikiteisminio tyrimo duomenys, kuriais grindžiama pareiškėjo kaltė, atskleisti 
prokuroro leidimu, todėl, atsakovo nuomone, gali būti patikimais įrodymais. 
Atliekant pareiškėjo tarnybinio nusižengimo tyrimą, surašant tarnybinio 
tyrimo išvadą bei skiriant jam tarnybinę nuobaudą operatyvine informacija 
nesiremta.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 29 d. 
sprendimu (II t., b. l. 95–102) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

Teismas nurodė, kad šioje byloje ginčas kilęs dėl Specialiųjų tyrimų 
tarnybos laikinai einančio direktoriaus pareigas 2007 m. liepos 26 d. įsakymo 
Nr. P-164, pakeisto 2007 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. P-178, kuriais 
pareiškėjas atleistas iš tarnybos už priesaikos sulaužymą (Statuto 11 str. 1 d. 5 p.) 
ir tarnybos pareigūno vardo pažeminimą (Statuto 11 str. 1 d. 13 p.), pagrįstumo 
ir teisėtumo. 2007 m. liepos 26 d. įsakyme Nr. P-164 nurodyta, kad jis priimtas 
atsižvelgiant į 2007 m. liepos 13 d. pareiškėjo tarnybinio nusižengimo tyrimo 
išvadą Nr. 1917. Pareiškėjas dirbo Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos 
valdybos Operatyvinės veiklos skyriaus vyriausiuoju specialistu. Teismas 
pažymėjo, jog ginčo teisinius santykius reguliuoja Statutas, Tvarka, Elgesio 
kodeksas. Išanalizavęs teisės normas, reglamentuojančias Specialiųjų tyrimų 
tarnybos pareigūnų veiklą, teismas padarė išvadą, kad jiems yra keliami 
aukštesni reikalavimai tarnyboje, viešoje veikloje ir privačiame gyvenime. 
Teismas nustatė, jog atsakovas pareigūno priesaikos sulaužymu pripažino 
pareiškėjo veikas, kad jis žinojo apie A. N. daromas nusikalstamas veikas, tačiau 
nesiėmė teisės aktų numatytų veiksmų, jog jos būtų nutrauktos ir įstatymų 
nustatyta tvarka įvertintos, nedelsdamas nustatyta tvarka neinformavo savo 
tiesioginio vadovo ir nepranešė kompetentingai ikiteisminio tyrimo įstaigai, t. y. 
neatliko Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 14 straipsnio 2 punkte pareigūnui 
nustatytos pareigos, nevykdė Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 
2005 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 2-118 patvirtinto Specialiųjų tyrimų 
tarnybos Klaipėdos valdybos Operatyvinės veiklos skyriaus vyriausiojo 
specialisto pareigybės aprašymo 7.1.3 punkto ir Elgesio kodekso 19 straipsnio 1 
punkto reikalavimų. Tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadoje pareigūno vardo 
pažeminimu buvo pripažintas pareiškėjo elgesys, jog jis žinojo, kad A. N. susijęs 
su neteisėtu (prostitucijos) verslu, tačiau artimai su juo bendravo, elgėsi ne pagal 
visuotinai priimtas normas, nesaugojo nepriekaištingos pareigūno reputacijos, 
netvarkė savo privataus gyvenimo taip, kad nenukentėtų Specialiųjų tyrimų 
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tarnybos pareigūno reputacija, t. y. pažeidė Elgesio kodekso 10 straipsnio 1 
punkto ir 20 straipsnio 1 bei 4 punktų reikalavimus. Pareiškėjas nesilaikė 
visuotinai pripažintų moralės normų, nesaugojo nepriekaištingos pareigūno 
reputacijos, savo elgesiu rodė blogą pavyzdį kolegoms ir kitiems asmenims, t. y. 
2006 m. spalio 2 d. nuvyko į jam žinomai neteisėtu verslu užsiimančio A. N. 
gyvenamąją vietą švęsti Policijos (Angelų sargų) dienos. Šiais veiksmais jis 
pažeidė Elgesio kodekso 10 straipsnio 1 punkto, 12 straipsnio 1 punkto ir 20 
straipsnio 1 punkto reikalavimus, pažemino pareigūno vardą. Teismas sutiko su 
atsakovo padaryta išvada, kad šiais veiksmais pareiškėjas pažeidė Elgesio 
kodekso pagrindinius principus, jo reikalavimus, sulaužė Specialiųjų tyrimų 
tarnybos pareigūno priesaiką laikytis įstatymų, kovoti su nusikalstamumu, būti 
sąžiningu pareigūnu, tinkamai atlikti pavestas pareigas. Specialiųjų tyrimų 
tarnybos pareigūno priesaikos sulaužymas pagal Statuto 11 straipsnio 1 dalies 5 
punktą yra vienas iš pagrindų, kuriam esant pareigūnas besąlygiškai 
atleidžiamas iš tarnybos. Išvardintais veiksmais pareiškėjas pažemino ir 
Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno vardą. Specialiųjų tyrimų tarnybos 
pareigūno vardo pažeminimas pagal Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punktą 
yra vienas iš pagrindų, kuriam esant pareigūnas besąlygiškai atleidžiamas iš 
tarnybos. Be to, pareiškėjas 2006 m. spalio 2 d. nuo 11 val. 30 min. iki 12 val. ir 
nuo 12 val. 45 min. iki 14 val. 20 min. be pateisinamų priežasčių paliko savo 
darbo vietą ir tarnybos metu nevykdė jam pavestų tarnybinių funkcijų, 
naudodamas tarnybos (darbo) laiką ne pavestoms tarnybinėms funkcijoms 
vykdyti, o kitiems, su tarnyba nesusijusiems tikslams, pažeidė Specialiųjų tyrimų 
tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 147 „Dėl Lietuvos 
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo laiko“ nuostatas, nebuvo 
tarnyboje. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas 2006 m. spalio 2 d. 
bendraudamas su Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato 
Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos pareigūnais ir kitais asmenimis 
vykdė operatyvinę veiklą. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjo argumentai, kad 
tarnybinio patikrinimo išvada pagrįsta neleistinais įrodymais, nes atsakovas 
informaciją apie jo privatų gyvenimą gavo neleistinu būdu, yra atmestini 
(Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 57 str. 1, 2 d.). 
Specialiųjų tyrimų tarnybai ikiteisminio tyrimo medžiagą pateikė Klaipėdos 
apygardos prokuratūra, todėl teismas preziumavo, kad ikiteisminio tyrimo 
duomenys, kuriais grindžiama pareiškėjo kaltė padarius tarnybinį nusižengimą, 
atskleisti prokuroro leidimu, nepažeidžiant BPK 177 straipsnio nuostatų ir 
laikomi patikimais įrodymais administracinėje byloje. Įsiteisėjusia Klaipėdos 
apygardos teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartimi baudžiamojoje byloje 
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Nr. 1A-9-382/2009, kuri turi prejudicinę reikšmę šioje byloje, A. N. pripažintas 
kaltu ir nuteistas pagal BK 307 straipsnį, todėl jo pakeisti parodymai 
baudžiamojoje byloje šiai bylai įtakos neturi. Šioje nutartyje yra konstatuota, 
kad ikiteisminis tyrimas šioje baudžiamojoje byloje pradėtas teisėtai ir pagrįstai, 
nepažeidžiant BPK normų reikalavimų. Teismas pažymėjo, jog teismo posėdyje 
pareiškėjas pripažino, kad artimai bendravo su A. N. Pabrėžė, kad atsakovas, 
gavęs informaciją apie pareiškėjo neteisėtą veiklą, turėjo teisę atlikti tarnybinio 
nusižengimo tyrimą, rinkti visus galimus įrodymus, susijusius su pareigūno 
tarnybine ir viešąja veikla, taip pat privačiu gyvenimu, kadangi tai susiję su 
pasitikėjimu juo, nes jis turėjo teisę dirbti su įslaptinta informacija. Šiuo atveju 
turi būti absoliutus pasitikėjimas vienas kitu, nes tai susiję su valstybės 
paslaptimis. Teismas nurodė, kad argumentai, jog buvo pažeista tarnybinio 
nusižengimo tyrimo procedūra, yra atmestini (Tvarkos 4, 5 p.). Tarnybinė 
nuobauda paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tarnybinio nusižengimo 
paaiškėjimo dienos, t. y. tarnybinio tyrimo išvados patvirtinimo dienos (Statuto 
23 str. 2 d., Tvarkos 9, 10, 27 p.). Pareiškėjas 2006 m. spalio 2 d. padarė tarnybinį 
nusižengimą, atleistas iš tarnybos ginčijamais įsakymais, t. y. nepraėjus 
vieneriems metams nuo nusižengimo padarymo dienos. Pareiškėjas turėjo 
galimybę susipažinti su tarnybinio tyrimo išvada, tyrimo metu surinkta 
medžiaga. Statuto ir Tvarkos nuostatos nenustato pareigos tikrinamą pareigūną 
privalomai supažindinti su tarnybinio tyrimo išvada (Tvarkos 8.3 p.). Atsakovas 
reikalavimo supažindinti pareiškėją su įsakymu dėl nuobaudos skyrimo 
negalėjo įvykdyti dėl objektyvių priežasčių – pareiškėjas nebuvo darbe dėl 
suteiktų atostogų ir ligos (Tvarkos 27 p.). Teismas konstatavo, kad atsakovas 
nepažeidė Tvarkos. Tarnybinio nusižengimo tyrimo metu buvo padaryta 
pagrįsta išvada, kad pareiškėjas sulaužė Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno 
priesaiką laikytis įstatymų, kovoti su nusikalstamumu, būti sąžiningas 
pareigūnas, tinkamai atlikti pavestas pareigas, pažeidė Elgesio kodekso 
reikalavimus, pagrindinius Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno principus 
(padorumo, pavyzdingumo, viešumo), pažemino šios tarnybos pareigūno vardą. 
Atsakovas, atleisdamas pareiškėją iš tarnybos, tinkamai įvertino nusižengimo 
padarymo aplinkybes ir pobūdį, todėl atleidimas yra pagrįstas ir teisėtas. 
Nepagrįstas pareiškėjo teiginys, jog atsakovo atliktas tyrimas yra neišsamus, 
neobjektyvus ir nepagrįstas jokiais įrodymais. Tarnybinis tyrimas buvo atliktas 
vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, nepažeidžiant tarnybinio nusižengimo 
tyrimo taisyklių, atsakovas surinko pakankamai įrodymų ir duomenų atleisti 
pareiškėją iš tarnybos už pareigūno vardo pažeminimą ir priesaikos sulaužymą. 
Teismas konstatavo, kad skundžiami įsakymai yra teisėti ir pagrįsti, nėra 
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pagrindo jų panaikinti skunde išdėstytais argumentais. Pripažinus ginčo 
įsakymus teisėtais, nėra teisinio pagrindo priteisti kompensaciją už priverstinės 
pravaikštos laiką. Nepatenkinus pareiškėjo skundo, nėra teisinio pagrindo 
priteisti bylinėjimosi išlaidų.

III.

Pareiškėjas apeliaciniu skundu (II t., b. l. 107–116) prašo panaikinti 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. sprendimą ir 
priimti naują sprendimą – skundą patenkinti.

Pareiškėjas nurodo, kad tarnybinio nusižengimo tyrimas atliktas 
pažeidžiant Tvarkos nuostatas (tarnybinio patikrinimo procedūra inicijuota 
netinkamai, neigiamos informacijos patikrinimas atliktas neįgalioto asmens; 
nėra duomenų, jog atlikus tokios informacijos patikrinimą būtų surašyta 
patikrinimo išvada; buvo atleistas iš tarnybos praėjus vienerių metų terminui; 
neturėjo galimybės susipažinti su tarnybinio tyrimo išvada ir tyrimo metu 
surinkta medžiaga). Teigia, jog tarnybinis nusižengimas nepagrįstas surinkta 
medžiaga, todėl nepagrįstai konstatuotas teisės aktų reikalavimų nesilaikymas. 
Kiekvienu atveju būtina nustatyti visus pažeidimo sudėties elementus, taip 
pat – ir pareigūno kaltę. Teismas pažeidė įrodymų pripažinimo ir vertinimo 
taisykles (ABTĮ 57, 86, 87 str.).

Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (II t., b. l. 123–127) prašo 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. sprendimą 
palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. 

Atsakovas nurodo, kad apeliantas buvo atleistas iš tarnybos pagal 
savarankiškus, besąlyginius Statuto pagrindus, įgaliotam asmeniui nustačius, 
jog jis padarė veiksmus, kuriais sulaužė pareigūno priesaiką ir pažemino 
pareigūno vardą. Argumentai dėl procedūrinių pažeidimų ir dėl to neteisėto 
atleidimo yra visiškai nepagrįsti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2008 m. lapkričio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1804/2008). 
Netinkamas apelianto elgesys įrodytas tinkamais ir pagrįstais įrodymais. 
Apelianto kaltę aiškiai pagrindžia ikiteisminio tyrimo medžiaga. Teismas 
visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištyrė visus surinktus įrodymus, todėl 
pagrįstai konstatavo, kad jie yra patikimi įrodymai administracinėje byloje.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

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

Apeliacinis skundas atmestinas.
Nagrinėjamas ginčas kilo dėl atsakovo 2007 m. liepos 26 d. įsakymo 

Nr. P-164 ir 2007 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. P-178 teisėtumo ir 
pagrįstumo. Pirmuoju iš nurodytų įsakymų pareiškėjas buvo atleistas 
iš tarnybos pagal Statuto 11 straipsnio 1 dalies 5 punktą (dėl priesaikos 
sulaužymo) ir 13 punktą (dėl tarnybos pareigūno vardo pažeminimo). 
Antruoju buvo patikslinta jo atleidimo iš tarnybos data: „kitą po jo laikinojo 
nedarbingumo pasibaigimo dieną“. Iš bylos matyti, kad tarnybinės nuobaudos 
skyrimo procedūra pareiškėjo atžvilgiu buvo pradėta atsakovui gavus Policijos 
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vidaus 
tyrimo valdybos 2007 m. kovo 16 d. raštą Nr. 5-11-S-186 su Lietuvos policijos 
generalinio komisaro patvirtinta 2007 m. kovo 15 d. tarnybinio patikrinimo 
išvada Nr. 5-11-IS-36 (kurioje buvo minimi pareiškėjas ir kitas atsakovo 
pareigūnas V. B.). Tarnybinių nusižengimų tyrimas pareiškėjo ir V. B. atžvilgiu 
buvo pradėtas vienu dokumentu – ant atsakovo direktoriaus pavaduotojui V. 
B. adresuoto 2007 m. gegužės 9 d. tarnybinio pranešimo Nr. L-1355 pastarojo 
(V. B.) užrašyta rezoliucija „atlikti tarnybinio nusižengimo tyrimą“ (I t., b. l. 
69−70). 

Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad šio pavedimo teisėtumo 
įvertinimas Statuto 23 straipsnio 1 dalies bei Tvarkos 4 ir 5 punktų taikymo 
požiūriu buvo pateiktas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 
kolegijos 2008 m. spalio 16 d. sprendime (administracinėje byloje Nr. A756-
1456/2008, kurioje buvo nagrinėjamas V. B. skundas dėl atsakovo 2007-
06-01 įsakymu jam paskirtos tarnybinės nuobaudos panaikinimo). Šiame 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendime buvo konstatuota, kad 
„tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra buvo pradėta nekompetentingų 
administravimo subjektų, o tai yra pagrindas šiuos veiksmus pripažinti 
neteisėtais, kartu neteisėtais pripažįstant ir rezultatus, kurie buvo gauti tokio 
tarnybinio patikrinimo išdavoje“. Atsižvelgiant į prieš tai nurodytas faktines 
bylos aplinkybes, ši Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 
kolegijos išvada yra aktuali ir nagrinėjamai bylai (Teismų įstatymo 33 str. 4 d.). 
Tačiau nagrinėjamoje byloje buvo priimta Lietuvos vyriausiojo administracinio 



388

I. Administracinių teismų praktika

teismo teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis (administracinėje 
byloje Nr. A146-1804/2008), kurioje nebuvo pasisakyta dėl paminėto pavedimo 
atlikti tarnybinį tyrimą ydingumo (priešingai, buvo nurodyta, kad pareiškėjo 
atžvilgiu įsakymas buvo priimtas Statuto 14 str. numatyto pareigūno) ir kuria 
byla buvo perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (II t., b. l. 
31−47). Aprašytoje situacijoje, be kita ko, kyla vienodos administracinių teismų 
praktikos formavimo problema, kurią sprendžiant yra būtina nustatyti pirmiau 
paminėtos tuo metu ėjusio atsakovo direktoriaus pavaduotojo rezoliucijos 
(pavedimo) atlikti tarnybinio nusižengimo tyrimą bei visos tarnybinio tyrimo 
procedūros reikšmę ABTĮ taikymo prasme.

Tai darydama, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Statutas 
expressis verbis nenumato pasekmių, kai konstatuojamas tarnybinio 
nusižengimo procedūros pažeidimas, tai yra tuomet, kai šią procedūrą 
pradeda nekompetentingas subjektas. Todėl būtina vadovautis ABTĮ 89 
straipsnio 1 dalies 3 punktu, pagal kurį „Skundžiamas aktas (ar jo dalis) turi 
būti panaikintas, jeigu jis yra: <...> 3) neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo 
pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų 
visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą“. Būtinumą vadovautis 
nurodyta ABTĮ nuostata patvirtina ir teismų praktika: kaip pažymėjo 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje 
byloje Nr. A14–736/04, aiškindama tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės 
tarnautojams tvarką, „vienų tarnybinės nuobaudos skyrimo taisyklių pažeidimą 
įstatymų leidėjas besąlygiškai sieja su paskirtosios nuobaudos neteisėtumu, 
prie šių normų priskirtini Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnyje nustatyti 
tarnybinių nuobaudų skyrimo terminai bei draudimas skirti daugiau negu 
vieną nuobaudą už tą patį tarnybinį pažeidimą. Kitų tarnybinių nuobaudų 
skyrimo tvarkos pažeidimų įtaka paskirtos nuobaudos teisėtumui turi būti 
vertinama pagal bendrąsias taisykles, įtvirtintas LR ABTĮ 89 straipsnio 
1 dalies 3 punkte – administracinis aktas turi būti panaikintas, jeigu jis 
neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, 
ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei 
sprendimo pagrįstumą“. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2005 m. balandžio 22 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A14-416/2005 
suformuluotą taisyklę, ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata reiškia, 
kad ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti 
administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios 
procedūros pažeidimo pasekmės; kriterijus, pagal kurį turi būti vertinama 
procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto teisėtumui, yra 
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tikimybė, kad dėl šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas sprendimas. 
Taigi šiuo atveju esminis vertinimo kriterijus yra tai, ar dėl pažeidimo 

nebuvo užtikrintas objektyvus visų aplinkybių vertinimas ir tai galėjo lemti 
nepagrįsto sprendimo priėmimą. Siekiant atsakyti į šį klausimą, manytina, 
turėtų būti vertinamos visos faktinės bylos aplinkybės, inter alia visa 
procedūros eiga.

Vadovaujantis teismų praktika, esminę reikšmę analizuojant, ar buvo 
pažeistos pagrindinės procedūros taisyklės, turi: pirma, ar nebuvo pabloginta 
pareigūno, kuris įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, teisinė padėtis; antra, 
ar nebuvo suvaržytos jam garantuojamos teisės (pvz., teisė teikti paaiškinimus, 
prašymus, įrodymus, prašyti tyrimą atliekančio subjekto nušalinimo, 
susipažinti su tarnybinio tyrimo išvada ir tyrimo metu surinkta medžiaga, 
turėti advokatą ar kitą įgaliotą asmenį ir kitą (Tvarkos 8 p.), susipažinti su 
įsakymu dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo (Tvarkos 27 p.); trečia, ar tyrimą 
atliko nešališkas tinkamos sudėties subjektas; ketvirta, ar pateikta motyvuota ir 
išsami tyrimo išvada.

Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas būtų netekęs galimybės realizuoti 
savo teisę dalyvauti tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūroje: teikti 
paaiškinimus, apskųsti procedūros rezultatus (apie įtarimą padarius tarnybinį 
nusižengimą pareiškėjui pranešta 2007 m. gegužės 11 d.). Šiame pranešime, be 
kita ko, nurodoma, kad pareiškėjas turi teisę: 1) teikti paaiškinimus, prašymus, 
įrodymus; 2) prašyti STT pareigūno, atliekančio tarnybinio nusižengimo 
tyrimą, arba komisijos, atliekančios tarnybinio nusižengimo tyrimą, nario 
nušalinimo; 3) baigus tarnybinio nusižengimo tyrimą, susipažinti su tarnybinio 
tyrimo išvada ir tyrimo metu surinkta medžiaga; 4) apskųsti neteisėtus 
pareigūno, atliekančio tarnybinio nusižengimo tyrimą arba komisijos, 
atliekančios tarnybinio nusižengimo tyrimą, veiksmus ir tarnybinio tyrimo 
išvadą teisės aktų nustatyta tvarka (I t., b. l. 81−82). 2007 m. gegužės 14 d. 
pareiškėjo pateiktame paaiškinime dėl galimo tarnybinio nusižengimo 
(I t., b. l. 65) jis pažymi, kad žino savo teisę susipažinti su visa medžiaga po 
išvados pateikimo; pareiškėjas su ginčijamais įsakymais buvo supažindintas 
2007 m. rugpjūčio 20 d. (I t., b. l. 53−55). 

2007 m. liepos 13 d. surašyta tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada (I t., 
b. l. 56−64), kolegijos vertinimu, yra išsami – išdėstytos nustatytos aplinkybės, 
pateikiamas teisinis tikrinamo pareigūno veikos įvertinimas, nurodyti 
tarnybiniai nusižengimai, jų padarymo laikas, aplinkybės, pareiškėjo kaltės 
forma, tarnybinių nusižengimų padariniai. Tai atitinka teismų praktikoje 
formuojamus reikalavimus tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadai (Lietuvos 
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vyriausiojo administracinio teismo administracinės bylos Nr. A502-1386/2008, 
Nr. A556-27/2010).

Pareiškėjas iš esmės nepateikia argumentų, kaip buvo suvaržytos jo 
galimybės gintis nuo įtarimų dėl tos priežasties, kad pavedimą atlikti tarnybinio 
nusižengimo tyrimą pasirašė tarnybos direktoriaus pavaduotojas. Pareiškėjas 
taip pat nepaaiškina, kaip tai galėjo lemti materialiuoju teisiniu požiūriu 
nepagrįstą sprendimą. Taigi pareiškėjas iš esmės akcentuoja formalų teisinį 
aspektą. 

Tačiau šiuolaikinė teisės samprata remiasi aiškiu teisės ir įstatymo ar kito 
teisės akto skyrimu, pripažįstant teisę fundamentalesniu dalyku negu įstatymas 
ar kitas teisės aktas. Vien formalus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų 
taikymas gali nulemti teisėtą sprendimą, kuris ne visada gali būti teisingas, todėl 
turi būti pripažįstamas ne bet koks teisėtumas, o tik teisingumo teisėtumas. 
Tokiu atveju, kai pagal faktines bylos aplinkybes, visuotinai pripažintus teisės 
principus, akivaizdu, jog sprendimas konkretaus socialinio konflikto atžvilgiu 
bus formalus, bet neteisingas, būtina pirmumą teikti bendrajai teisės sampratai. 
Vadovaujantis tuo ir atsižvelgiant į tai, kad surašyta tarnybinio nusižengimo 
tyrimo išvada yra išsami, tyrimo procedūros metu buvo užtikrintos pareiškėjo 
teisės, nurodyta tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada patvirtino ir ginčijamus 
įsakymus priėmė atsakovo direktorius (Lietuvos Respublikos Prezidento 2007-
07-04 dekretu laikinai eiti šias pareigas paskirtas asmuo), kaip to ir reikalauja 
teisės aktai, vien formalus tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūros pradžios 
pažeidimas negali lemti ginčijamų įsakymų neteisėtumo. 

Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus argumentus bei faktines bylos 
aplinkybes, darytina išvada, kad formalus procedūros pažeidimas – tarnybinio 
nusižengimo procedūros pradėjimas atsakovo direktoriaus pavaduotojo, o 
ne direktoriaus pavedimu – šioje byloje nelaikytinas esminiu procedūros 
pažeidimu, lėmusiu nepagrįsto sprendimo priėmimą.

Pasisakydama dėl paminėto pareiškėjo atžvilgiu atlikto tarnybinio 
nusižengimo tyrimo reikšmės nagrinėjamai bylai, kolegija taip pat pažymi, 
kad nei Statutas, nei Tvarka tiesiogiai neįtvirtina, kada privalo būti atliekamas 
tarnybinio nusižengimo tyrimas, tačiau sisteminė Statuto 22 ir 23 straipsnių bei 
Tvarkos 12, 13, 24 punktų analizė leidžia teigti, kad tarnybiniai nusižengimai yra 
sietini su tarnybinių nuobaudų skyrimu, todėl pagrįsta išvada, jog tarnybinės 
nuobaudos paskyrimas be tarnybinio nusižengimo tyrimo nėra galimas. 
Tačiau pareiškėjas buvo atleistas iš tarnybos ne paskyrus tarnybinę nuobaudą 
– atleidimą iš tarnybos, bet savarankiškais pagrindais, tai yra remiantis Statuto 
11 straipsnio 1 dalies 5 punktu (sulaužęs priesaiką) ir 13 punktu (savo poelgiu 
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pažeminęs tarnybos pareigūno vardą). Pagal Tvarkos 2 punktą, „ši tvarka 
taikoma ir tuo atveju, jei yra pagrindo manyti, kad pareigūnas gali būti atleistas 
iš tarnybos pagal Statuto 11 straipsnio 1 dalies 5 punktą, 11 straipsnio 8 punktą 
ir 11 straipsnio 1 dalies 11 punktą.“ Vadinasi, Tvarka expressis verbis nenumato, 
kad atleidžiant iš tarnybos Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punkto pagrindu, 
turi būti atliekamas tarnybinių nusižengimų tyrimas. Todėl laikytina, jog dėl 
savarankiško atleidimo pagrindo, numatyto Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 
punkte, tarnybinio nusižengimo tyrimas nėra privalomas. Kadangi tarnybinio 
nusižengimo tyrimas atleidžiant pagal Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punktą 
apskritai nebuvo privalomas, tai aplinkybė, kad jis buvo atliktas ir jį atlikti 
pavedė direktoriaus pavaduotojas, neturi lemiamos reikšmės sprendimo atleisti 
pareiškėją šiuo pagrindu iš tarnybos teisėtumui ir pagrįstumui, nes tai niekaip 
nesuvaržė ir nepažeidė pareiškėjo teisių. Priešingai, atlikus procedūrą, kurią 
atlikti nebuvo privaloma, net buvo sudarytos papildomos garantijos pareiškėjui 
apginti savo teises ir teisėtus interesus. 

Pasisakydama dėl šioje administracinėje byloje taikytinų įrodinėjimo 
taisyklių, kolegija pažymi, kad, kaip matyti iš paminėtos tarnybinio 
nusižengimo tyrimo išvados, pareiškėjui pareikšti kaltinimai dėl priesaikos 
sulaužymo ir tarnybos pareigūno vardo pažeminimo yra grindžiami ir 
operatyviniu būdu gautais įrodymais (ikiteisminio tyrimo metu užfiksuotų 
telefoninių pokalbių išklotinėmis). Todėl nagrinėjamoje byloje yra aktualus 
tokių įrodymų leistinumo administracinėje byloje klausimas. Šis klausimas 
reglamentuojamas specialaus Operatyvinės veiklos įstatymo. Pagal šio įstatymo 
17 straipsnio 1 ir 2 dalis (bylai aktuali 2003 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-
1537 redakcija), įslaptinta operatyvinė informacija įstatymų nustatyta tvarka 
gali būti išslaptinama ir panaudojama baudžiamajame procese (1 d.), įstatymų 
nustatytais atvejais įslaptinta operatyvinė informacija gali būti panaudojama 
kitiems tikslams (2 d.). Šių teisės normų aiškinimas ir jų taikymas 
administracinėse bylose dėl statutinių pareigūnų tarnybinių nusižengimų 
padarymo bei atleidimo iš vidaus tarnybos yra aptartas Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 9 d. 
sprendime administracinėje byloje Nr. A3-750/2004 („Administracinių 
teismų praktika“, Nr. 6, 167−185 psl.). Pagal šiame Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo sprendime pateiktus išaiškinimus, operatyviniu 
būdu surinkta informacija (telefoninių pokalbių įrašai) skiriant tarnybinę 
nuobaudą (atleidžiant statutinį pareigūną dėl pareigūno vardo pažeminimo) 
negali būti panaudojama administracinių bylų teisenoje, todėl teismo negali 
būti vertinama kaip įrodymai administracinėje byloje. Atsižvelgdama į šiuos 
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išaiškinimus (tai yra būtina padaryti pagal ABTĮ 13 str. 2 d.), išplėstinė teisėjų 
kolegija konstatuoja, kad byloje esantys pareiškėjo telefoninių pokalbių 
įrašai negali būti laikomi įrodymais šioje administracinėje byloje, todėl jais 
negalima remtis darant faktinių bylos aplinkybių įvertinimo išvadas. Tačiau 
kolegija kartu pažymi, kad kiti byloje esantys įrodymai, nors ir gauti atliekant 
atitinkamą tyrimą, kuris buvo pradėtas pagal operatyviniu būdu surinktą 
informaciją, ABTĮ 57 straipsnio taikymo požiūriu gali būti laikomi įrodymais 
administracinėje byloje. 

Pasisakydama dėl byloje esančių įrodymų visumos vertinimo, kolegija 
pažymi, kad atsižvelgiant į paminėto tarnybinio tyrimo metu gautus paties 
pareiškėjo bei kitų šio tarnybinio tyrimo dalyvių paaiškinimus, faktines 
aplinkybes, nustatytas įsiteisėjusiu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 
2008 m. gegužės 29 d. nuosprendžiu, galima sutikti su pirmosios instancijos 
teismo padaryta išvada, jog pareiškėjo veika atsakovo teisingai kvalifikuota 
kaip priesaikos sulaužimas ir pareigūno vardą pažeminanti veika. 

Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, kolegija pripažįsta pirmosios 
instancijos teismo priimtą sprendimą iš esmės pagrįstu. 

Taigi tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra.

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsniu, 
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. sprendimą 
palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti. 

Nutartis neskundžiama.

2.6. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo

2.6.1. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos įpareigojimo perskaičiuoti 
savivaldybių tarybų rinkimų rezultatus tam tikroje rinkimų apygardoje

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 81 straipsnio 4 dalis nustato, jog 
Vyriausioji rinkimų komisija, nagrinėdama skundą dėl savivaldybės rinkimų 
komisijos sprendimo dėl apygardos balsų skaičiavimo protokolo surašymo, gali 
perskaičiuoti savivaldybės rinkimų komisijos pateiktus rinkimų biuletenius, o 
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nustačiusi protokole aritmetinę klaidą, neteisingai suskaičiuotus galiojančius 
ar negaliojančius rinkimų biuletenius, surašo papildomą apygardos, rinkimų 
apylinkės balsų skaičiavimo protokolą ir prideda jį prie rinkimų apygardos balsų 
skaičiavimo protokolo. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme nėra įtvirtinti 
konkretūs rinkėjų balsų perskaičiavimo pagrindai ir Vyriausioji rinkimų komisija, 
įgyvendindama Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 81 straipsnio 4 dalyje 
numatytą balsų perskaičiavimo teisę, turi pareigą nuspręsti, ar kiekvienu konkrečiu 
atveju yra pakankamas pagrindas pasinaudoti šia įstatymo suteikta galimybe. 
Toks sprendimas turi būti pagrįstas ir motyvuotas, atsižvelgiant į pagrįstų abejonių 
balsų skaičiavimo rezultatais pakankamumą. Aptartas reguliavimas taip pat 
paneigia atsakovo poziciją, jog jis neturi galimybės vertinti teritorinių rinkimų 
komisijų sprendimus dėl biuletenių pripažinimo galiojančiais ar negaliojančiais.

Administracinė byla Nr. R502-35/2011 
Procesinio sprendimo kategorija 18.1

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

2011 m. kovo 21 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto 
(pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, 
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjams A. S., V. Z., pareiškėjo A. K. atstovėms A. K. ir A. P., 
atsakovo atstovams K. I. ir V. V., 

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjų V. Z., A. S., A. K. 
skundą atsakovui Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai dėl 
atsakovo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų 
panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. 

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjai V. Z., A. S. ir A. K. (toliau – ir pareiškėjai) skundais kreipėsi į 
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Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su skundu, prašydami:
1) panaikinti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 

2011 m. kovo 6 d. sprendimą Nr. Sp-243 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 
tarybos rinkimų galutinių rezultatų patvirtinimo“;

2) panaikinti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 
2011 m. kovo 6 d. sprendimą, kuriuo atmesti jų skundai;

3) panaikinti Kauno rajono rinkimų apygardos Nr. 16 rinkimų rezultatų 
nustatymo protokolą;

4) įpareigoti Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją 
perskaičiuoti galiojančius rinkėjų balsus visose 45 Kauno rajono rinkimų 
apygardos Nr. 16 apylinkėse.

Pareiškėjas A. K. taip pat prašo įpareigoti Lietuvos Respublikos 
vyriausiąją rinkimų komisiją perskaičiuoti negaliojančius rinkėjų balsus visose 
45 Kauno rajono rinkimų apygardos Nr. 16 apylinkėse.

Skunduose pareiškėjai paaiškina, kad 2011 m. vasario 27 d. rinkimuose į 
Kauno rajono savivaldybės tarybą jie dalyvavo kaip kandidatai nuo Pakaunės 
krašto koalicijos (Naujoji sąjunga (socialliberalai) ir Liberalų ir centro sąjunga) 
(toliau – ir Pakaunės krašto koalicija). Nurodo, kad pagal paskelbtus Kauno 
rajono savivaldybės Tarybos rinkimų rezultatus, Pakaunės krašto koalicijai 
iki 6 procentų ribos trūksta tik 5 balsų. Todėl, esant mažai persvarai, aktuali 
kiekvieno rinkėjo laisva valia, tikslūs komisijų skaičiavimai bei tikslus 
rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius. Pažymi, kad 2011 m. vasario 27 d., 
vykstant rinkimams Kauno rajono savivaldybėje Neveronių 18-ojoje ir Lapių 
12-ojoje rinkiminėse apylinkėse buvo šiurkščiai pažeistos Lietuvos Respublikos 
savivaldybių rinkimų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies 
nuostatos, skelbiančios, kad draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų 
balsus, dovanomis, paslaugomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją ar 
rinkimų teisę turintį asmenį dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) 
balsuoti už arba prieš vieną ar kitą kandidatą. Nurodo, kad minėtose apylinkėse 
buvo fiksuoti keli rinkėjų papirkimo atvejai (rinkėjų vežimas balsuoti vienos 
partijos autobusu), dėl kurių pradėti ikiteisminiai tyrimai ir teigia, kad 
nežinoma, ar nebuvo daugiau tokio pobūdžio piktnaudžiavimų, todėl šių 
rinkiminių apylinkių biuleteniai turėtų būti pripažinti negaliojančiais. Pabrėžia, 
kad Kauno rajono rinkimų apygardos komisijos nariams 2011 m. vasario 28 d., 
suabejojus apylinkių komisijų gebėjimais teisingai suskaičiuoti rinkėjų balsus, 
buvo perskaičiuojami Zapyškio 38-osios ir Pažėrų 2-osios rinkimų apylinkių 
balsavimo rezultatai, dėl to sumažėjo balsavimo dieną nustatytas balsavusių 
rinkėjų skaičius (apie 47 balsai) bei 2 biuleteniai pripažinti galiojančiais. 
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Atkreipia dėmesį, kad nebuvo surašytas papildomas balsų skaičiavimo 
protokolas pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 81 straipsnio 3 dalį, o 
buvo pataisyti pirminiai apylinkių komisijų protokolai (kas yra draudžiama 
įstatymo). Pažymi, kad pagal patvirtintus rinkimų rezultatus negaliojančių 
rinkimų biuletenių skaičius Kauno rajono savivaldybėje yra vienas 
didžiausių Lietuvoje (6,78 procentų). Vadovaujantis VRK 2011 m. kovo 2 d. 
rekomendacija, Kauno rajono rinkimų apygardoje 2011 m. kovo 3 d. buvo 
peržiūrimi visų 45 Kauno rajono rinkiminių apylinkių komisijų pripažinti 
negaliojančiais biuleteniai, išskyrus Zapyškio ir Pažėrų rinkimų apylinkes, 
nes šiose dviejose apylinkėse balsai buvo perskaičiuoti anksčiau. Nurodo, 
kad Kauno rajono apygardos rinkimų komisija tris galiojančius biuletenius 
pripažino negaliojančiais, nors rinkėjų valia juose išreikšta pakankamai aiškiai 
– jie balsavo už Pakaunės krašto koaliciją. Viename iš jų, kuris yra Ramučių 
17-ojoje rinkimų apylinkėje, aiškiai pažymėtas kryžiukas ant Pakaunės 
krašto koalicijos, tačiau ant biuletenio krašto yra nupieštas piešinys. Antras 
biuletenis, kurį pripažino negaliojančiu, priklauso Neries 10-ajai rinkimų 
apylinkei, jame kryžiukas yra pažymėtas ne apskritime, o kairiame šone, ties 
Pakaunės krašto koalicijos kandidatų sąrašo pavadinimu, nors toks pats atvejis 
Neveronių 18-ojoje rinkimų apylinkėje, kada kryžiukas buvo pažymėtas ties 
kandidato L. G. pavarde, buvo įskaitytas kaip galiojantis biuletenis. Trečiame 
biuletenyje yra pažymėtas kryžiukas apskritime, ties Pakaunės krašto koalicija, 
tačiau kiti apskritimai yra perbraukti vertikalia linija, nors komisija tokį patį 
biuletenį, kuris yra pažymėtas už kandidatą A. B., o visi kiti yra perbraukti, 
yra pripažinusi kaip galiojantį. Mano, kad visi šie trys biuleteniai turėtų būti 
pripažinti galiojančiais, kadangi iš jų galima nustatyti rinkėjų valią. Prašo 
išreikalauti minėtų biuletenių nuorašus iš VRK teismo apžiūrai ir pripažinti 
juos galiojančiais. Atkreipia dėmesį, kad Seimo rinkimų įstatymo 82 straipsnio 
6 dalis numato, kad apygardos rinkimų komisija privalo priimti sprendimą 
perskaičiuoti rezultatus, jeigu skirtumas yra mažesnis kaip 50 balsų. Kadangi 
Pakaunės krašto koalicijai (Naujoji sąjunga (socialliberalai) ir Liberalų ir centro 
sąjunga) Nr. 16 trūko tik 9 balsų, o perskaičiavus negaliojančius biuletenius 
trūksta dar mažiau, mano, kad vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir 
teisėtumo principais būtų teisinga taikyti šios normos nuostatas ir šiuo atveju. 
Taip pat nurodo, kad peržiūrint negaliojančius biuletenius, buvo rasta daug 
neatitikimų skaičiavimuose. 

Atsiliepimu į pareiškėjo skundą VRK prašo pareiškėjo skundą atmesti. 
Nurodo, kad pareiškėjai nepagrįstai prašo pripažinti negaliojančiais rinkimų 
rezultatus Neveronių Nr. 18 ir Lapių Nr. 12 rinkimų apylinkėse ir perskaičiuoti 
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visų 45 Kauno rajono savivaldybės rinkimų apylinkių galiojančius rinkėjų 
balsus. Atsakovas neneigia, kad skaičiuojant balsus galėjo būti padarytos 
kelios aritmetinės klaidos, tačiau atsižvelgiant į Savivaldybių tarybų rinkimų 
įstatymo 85 straipsnio reikalavimą, jos esminės įtakos, nustatant galutinius 
rinkimų rezultatus, neturėjo. Atkreipia dėmesį, kad buvo perskaičiuoti visi 
Kauno rajono savivaldybės rinkimų apygardos apylinkių negaliojantys 
biuleteniai, todėl komisija padarė viską, kad būtų užtikrintas rinkimų į 
savivaldybės tarybą legitimumas ir teisėtumas. Pažymi, kad pareiškėjų motyvai 
dėl pradėto ikiteisminio tyrimo dėl galimo rinkėjų papirkimo neturi juridinės 
reikšmės, nes minėtas ikiteisminis tyrimas šioje rinkimų apygardoje dar nėra 
pabaigtas. Todėl šie faktai nesudaro pagrindo, remiantis Savivaldybių tarybų 
rinkimų įstatymo 81 straipsniu, dar kartą perskaičiuoti šios rinkimų komisijos 
pateiktus rinkimų biuletenius ir panaikinti Kauno rajono savivaldybės rinkimų 
apygardos Nr. 16 balsų skaičiavimo protokolą. Nurodo, kad minėti rinkimų 
organizavimo šioje rinkimų apygardoje netikslumai ir klaidos nėra vertintini 
kaip šiurkštūs rinkimų pažeidimai, dėl kurių VRK, vadovaujantis Savivaldybių 
tarybų rinkimų įstatymo 85 straipsniu, atsirastų pareiga rinkimų rezultatus 
šioje rinkimų apygardoje pripažinti negaliojančiais. Pažymi, kad pareiškėjų 
motyvai dėl netinkamo balsų skaičiavimo protokoluose rastų aritmetinių 
klaidų ištaisymo yra nepagrįsti, nes vadovaujantis 2011 m. vasario 17 d. 
savivaldybių tarybų rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo protokolų pildymo, 
rinkimų biuletenių bei kitų rinkimų dokumentų pristatymo savivaldybės 
rinkimų komisijai tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausiosios rinkimų komisijos 
2010 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. Sp-110, 17 punktu rinkimų komisija 
balsų skaičiavimo protokoluose pastebėtas aritmetines klaidas ištaisė tinkamai. 
Nurodo, kad visi rinkimų stebėtojai galėjo teikti pastabas, kurios turėjo būti 
įrašomos į apylinkės balsų skaičiavimo protokolus (tiek dėl pirmosios, tiek 
dėl antrosios protokolo dalies), tačiau pastabų nei iš vieno stebėtojų minėtose 
apylinkių rinkimų komisijose nebuvo gauta. Daro išvadą, kad stebėtojai 
neturėjo abejonių tiek dėl savivaldybių tarybų rinkimų galutinių rezultatų 
nustatymo, tiek dėl pačios rinkimų organizavimo bei vykdymo procedūros. 

Teisėjų kolegija

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

Nagrinėjamoje byloje pareiškėjai savo skunduose prašo panaikinti Kauno 
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rajono savivaldybės tarybos galutinius rinkimų rezultatus ir Vyriausiosios 
rinkimų komisijos sprendimus, kuriais buvo atmesti pareiškėjų skundai; 
Kauno rajono savivaldybės rinkimų rezultatų nustatymo protokolus pripažinti 
negaliojančiais bei įpareigoti Vyriausiąją rinkimų komisiją perskaičiuoti 
galiojančius rinkėjų balsus visose 45 Kauno rajono rinkimų apygardos Nr. 14 
apylinkėse. 

Pareiškėjai kelia įvykusių rinkimų į Kauno rajono savivaldybės tarybą 
legitimumo ir teisėtumo klausimą ir savo skundus grindžia tuo, kad rinkimų 
dieną Neveronių Nr. 18 ir Lapių Nr. 12 rinkimų apylinkėse buvo fiksuoti 
keli rinkėjų papirkimo atvejai, dėl kurių pradėti ikiteisminiai tyrimai; tuo, 
kad 2011 m. vasario 28 d. Kauno rajono savivaldybės rinkimų komisijai 
suabejojus apylinkių komisijų gebėjimais teisingai skaičiuoti rinkėjų balsus, 
buvo nuspręsta perskaičiuoti Zapyškio Nr. 38 ir Pažėrų Nr. 2 rinkimų apylinkių 
balsavimo biuletenius ir dėl to keliais balsais sumažėjo šių rinkimų apylinkių 
nurodytas balsavusių rinkėjų skaičius bei 2 negaliojantys biuleteniai pripažinti 
galiojančiais; tuo, kad Kauno rajono savivaldybės rinkimų apygardoje buvo 
labai didelis negaliojančių biuletenių skaičius. 

Atsakovas savo atsiliepime nurodo, kad VRK padarė viską, jog būtų 
užtikrintas rinkimų į savivaldybės tarybą legitimumas ir teisėtumas. Pažymi, 
kad skaičiuojant balsus, galėjo būti padarytos kelios aritmetinės klaidos, tačiau 
atsižvelgiant į Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 85 straipsnio reikalavimą, 
jos esminės įtakos, nustatant galutinius rezultatus, neturėjo. Teisėjų kolegija 
pastebi, kad priešingai nei nurodoma atsakovo atsiliepime į pareiškėjų skundus, 
pareiškėjai neprašo pripažinti negaliojančiais rinkimų Kauno rajono rinkimų 
apygardoje Nr. 16 ir atitinkamai jų skundų reikalavimai nėra grindžiami 
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 85 straipsnio nuostatų pažeidimu. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 2 dalyje skelbiama, 
kad savivaldybių tarybų nariais Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus 
nuolatinius administracinio vieneto gyventojus pagal įstatymą ketveriems 
metams renka Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio 
vieneto gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų 
teise, slaptu balsavimu. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo 
2004 m. lapkričio 5 d. išvadoje pabrėžė, kad Konstitucinėje demokratijoje 
politinių atstovaujamųjų institucijų formavimui yra keliami ypatingi 
reikalavimai. Šios institucijos negali būti formuojamos tokiu būdu, kad kiltų 
abejonių dėl jų legitimumo, teisėtumo inter alia dėl to, ar renkant asmenis į 
politines atstovaujamąsias institucijas nebuvo pažeisti demokratinės teisinės 
valstybės principai. 
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pabrėžta, kad 
pats Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas numato tam tikras procedūrines 
garantijas, sudarančias prielaidas užtikrinant teisėtus ir skaidrius rinkimus 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 16 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. R858-31/2011). Pažymėtina, kad Savivaldybių 
tarybų rinkimų įstatymo 81 straipsnio 4 dalis nustato, jog Vyriausioji rinkimų 
komisija, nagrinėdama skundą dėl savivaldybės rinkimų komisijos sprendimo 
dėl apygardos balsų skaičiavimo protokolo surašymo, gali perskaičiuoti 
savivaldybės rinkimų komisijos pateiktus rinkimų biuletenius, o nustačiusi 
protokole aritmetinę klaidą, neteisingai suskaičiuotus galiojančius ar 
negaliojančius rinkimų biuletenius, surašo papildomą apygardos, rinkimų 
apylinkės balsų skaičiavimo protokolą ir prideda jį prie rinkimų apygardos 
balsų skaičiavimo protokolo. Teisėjų kolegija pažymi, kad Savivaldybių tarybos 
rinkimų įstatyme nėra įtvirtinti konkretūs rinkėjų balsų perskaičiavimo 
pagrindai ir VRK, įgyvendindama Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 81 
straipsnio 4 dalyje numatytą balsų perskaičiavimo teisę, turi pareigą nuspręsti, 
ar kiekvienu konkrečiu atveju yra pakankamas pagrindas pasinaudoti šia 
įstatymo suteikta galimybe. Laikytina, jog toks sprendimas turi būti pagrįstas 
ir motyvuotas, atsižvelgiant į pagrįstų abejonių balsų skaičiavimo rezultatais 
pakankamumą. Aptartas reguliavimas taip pat paneigia atsakovo poziciją, 
jog jis neturi galimybės vertinti teritorinių rinkimų komisijų sprendimus dėl 
biuletenių pripažinimo galiojančiais ar negaliojančiais.

Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjų nurodyti pradėti ikiteisminiai 
tyrimai dėl galimų rinkėjų papirkinėjimo Kauno rajono savivaldybėje 
Lapių Nr. 12 ir Neveronių Nr. 18 rinkimų apylinkėse nėra susiję su balsų 
perskaičiavimo būtinybe, t. y. minėti ikiteisminiai tyrimai nesusiję su balsų 
skaičiavimo proceso teisingumu ar skaidrumu. Tačiau patikrinusi byloje 
esančią medžiagą teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjai 
kelia pagrįstas abejones įvykusių rinkimų į Kauno rajono savivaldybės tarybą 
balsų skaičiavimo rezultatų teisėtumu ir pagrįstumu. 

Pažymėtina ir tai, jog iš pareiškėjo A. K. skundo papildymo matyti, kad 
2011 m. kovo 2 d. Kauno rajono savivaldybės rinkimų komisijai perskaičiuojant 
negaliojančius biuletenius buvo rasti ir pripažinti galiojantys 68 biuleteniai, 
tačiau negaliojančių biuletenių skaičius sumažėjo tik 27, bet išaugo dalyvavusių 
rinkimuose skaičius – 40, ir pats komisijos pirmininkas negalėjo paaiškinti, 
kodėl taip nutiko (b. l. 73−75). Pareiškėjai savo skunduose ir teismo posėdžio 
metu nurodė, kad Kauno rajono apygardos rinkimų komisijai perskaičiuojant 
Zapyškio Nr. 38 ir Pažėrų Nr. 2 rinkimų apylinkių balsavimo biuletenius, tarp 
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negaliojančių biuletenių buvo palikti trys biuleteniai, nors juose, pareiškėjų 
teigimu, buvo aiškiai išreikšta rinkėjų valia. Pažymėtina, kad Savivaldybių 
tarybų rinkimų įstatymo 75 straipsnis aiškiai apibrėžia, kada rinkimų 
biuleteniai yra pripažintini negaliojančiais. Be to, minėto įstatymo 70 straipsnio 
2 dalyje įtvirtinta, jog jeigu dėl rinkimų biuletenio galiojimo ar žymų prasmės 
kyla abejonių, komisijos pirmininkas biuletenį pateikia komisijos nariams 
ir skelbia balsavimą dėl jo įvertinimo (jeigu tokių biuletenių yra keletas, jie 
teikiami po vieną), šio balsavimo rezultatai užrašomi ant biuletenio tuščiojoje 
pusėje. Teisėjų kolegija pastebi, kad byloje nėra įrodymų, jog buvo laikytasi 
šių procedūrinių teisėtų rinkimų garantijų, be to, atsakovas savo atsiliepime ir 
teismo posėdžio metu nepaneigė kilusių abejonių dėl balsų skaičiavimo, tačiau 
Vyriausioji rinkimų komisija nesiėmė Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 
81 straipsnio 4 dalyje numatytos galimybės perskaičiuoti savivaldybės rinkimų 
komisijos pateiktus rinkimų biuletenius 

Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pagal paskelbtus Kauno rajono 
savivaldybės tarybos rinkimų rezultatus Pakaunės krašto koalicijai iki 6 
procentų ribos trūksta 5 balsų (Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 83 str. 
2 d.). Darytina išvada, kad esant tokiai nedidelei balsų persvarai, pareiškėjai 
yra suinteresuoti tiksliu balsų suskaičiavimu. Be to, ši faktinė aplinkybė pati 
savaime yra reikšminga sprendžiant dėl biuletenių perskaičiavimo.

Iš byloje esančio Vyriausiosios rinkimų komisijos 2011 m. kovo 6 d. 
posėdžio protokolo Nr. P-16, matyti, kad atsakovas VRK šiame posėdyje 
nagrinėjo A. S., V. Z. bei A. K. skundus ir nutarė šiuos skundus atmesti bei 
pagal Kauno rajono savivaldybės rinkimų komisijos pateiktą rinkimų rezultatų 
nustatymo protokolą nustatyti ir patvirtinti galutinius rinkimų rezultatus (b. l. 
54−57). Atsakovas rėmėsi Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarytos darbo 
grupės dėl Pakaunės krašto koalicijos kandidatų skundų 2011 m. kovo 6 d. 
išvadomis, kuriose buvo pateiktas siūlymas A. S., V. Z. bei A. K. skundus 
atmesti (b. l. 52−53). Atkreiptinas dėmesys, kad minėtame Vyriausiosios 
rinkimų komisijos 2011 m. kovo 6 d. protokole Nr. P-16 užfiksuota, kad paties 
atsakovo atstovai kelia abejones dėl įvykusių rinkimų rezultatų teisėtumo – 
G. K. konstatavo, kad balsų skirtumas labai mažas, pradėti keli ikiteisminiai 
tyrimai, dėl to gali susidaryti labai įdomus precedentas, A. R. sakė, kad jo 
abejonės dėl biuletenių skaičiavimo teisingumo kol kas neišsklaidytos, Z. V. 
nurodė, kad būtų gerai ieškoti būdų perskaičiuoti rinkimų rezultatus Kauno 
rajono savivaldybėje (b. l. 54−57). 

Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, kad 
yra pakankamas pagrindas abejoti rinkimų Kauno rajono savivaldybėje 
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rezultatų įforminimo teisėtumu ir pagrįstumu, todėl konstatuotina, jog 
atsakovas Vyriausioji rinkimų komisija turėjo pagrindą pagal Savivaldybių 
tarybų rinkimų įstatymo 81 straipsnio 4 dalį priimti sprendimą perskaičiuoti 
tiek galiojančius, tiek negaliojančius rinkėjų balsus Kauno rajono rinkimų 
apygardos Nr. 16 apylinkėse. Tuo remiantis yra naikinamas Lietuvos 
Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2011 m. kovo 6 d. sprendimas 
Nr. Sp-243 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos rinkimų galutinių 
rezultatų patvirtinimo“, naikinamas Lietuvos Respublikos vyriausiosios 
rinkimų komisijos 2011 m. kovo 6 d. sprendimas, kuriuo atmesti V. Z., A. S., 
A. K. skundai bei Vyriausioji rinkimų komisija yra įpareigojama perskaičiuoti 
visus galiojančius ir negaliojančius rinkėjų balsus 45 Kauno rajono rinkimų 
apygardos Nr. 16 apylinkėse. Priėmus sprendimą dėl įpareigojimo perskaičiuoti 
galiojančius ir negaliojančius rinkėjų balsus 45 Kauno rajono rinkimų 
apygardos Nr. 16 apylinkėse, Kauno rajono rinkimų apygardos Nr. 16 rinkimų 
rezultatų nustatymo protokolo panaikinimas nesukeltų teisinių pasekmių ir 
todėl šis reikalavimas netenkinamas. Pareiškėjų skundai tenkinami iš dalies. 

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių 
bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2 punktu, 

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjų V. Z., A. S., A. K. skundus patenkinti iš dalies. 
Panaikinti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 

2011 m. kovo 6 d. sprendimą Nr. Sp-243 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 
tarybos rinkimų galutinių rezultatų patvirtinimo“. Panaikinti Lietuvos 
Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2011 m. kovo 6 d. sprendimą, 
kuriuo atmesti V. Z., A. S., A. K. skundai. 

Įpareigoti Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją 
perskaičiuoti galiojančius ir negaliojančius rinkėjų balsus 45 Kauno rajono 
rinkimų apygardos Nr. 16 apylinkėse. 

Kitoje dalyje skundų netenkinti.
Sprendimas neskundžiamas.
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2.7. Dėl tabako kontrolės teisinių santykių

2.7.1. Dėl ekonominės sankcijos – licencijos panaikinimo – skyrimo 
termino ir pažeidimo nustatymo dienos licencijos panaikinimo atveju

Pagal Tabako kontrolės įstatymo 27 straipsnio 2 dalį, šio Įstatymo 26 straipsnio 13 
dalyje nurodytos institucijos bylas išnagrinėja ir ekonomines sankcijas paskiria ne 
vėliau kaip per mėnesį nuo pažeidimo nustatymo dienos. Sistemiškai išanalizavus 
Tabako kontrolės įstatymo nuostatas darytina išvada, jog Tabako kontrolės 
įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje numatytas vieno mėnesio terminas taikomas ir 
savivaldybės vykdomajai institucijai skiriant ekonomines sankcijas, inter alia 
panaikinant licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Šio termino 
nesilaikymas būtų esminis teisėtumo principo pažeidimas ir sudarytų pakankamą 
pagrindą paskirtą sankciją panaikinti.

Atsižvelgiant į tai, kad baudas už licencijuotos veiklos pažeidimus gali skirti 
Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (toliau – ir Tarnyba), o licencijas 
panaikina tik savivaldybės vykdomoji institucija, t. y. dvi atskiros, viena kitai 
nepavaldžios institucijos, pažeidimo nustatymo diena licencijos panaikinimui 
skirti šiuo atveju negali būti tapatinama su ta diena, kai pažeidimą nustato 
Tarnyba. „Pažeidimo nustatymo diena“ licencijos panaikinimo atveju turi būti 
siejama ne su ta diena, kai pažeidimą nustato Tarnyba, bet su momentu, kai 
savivaldybės vykdomoji institucija, kaip kompetentingas skirti aptariamą sankciją 
subjektas, yra informuojama apie pažeidimą, už kurį gali būti pritaikyta ši 
ekonominė sankcija – licencijos panaikinimas.

Iš Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 7 dalies aiškiai matyti, kad licencijos 
panaikinimui būtina nustatyti ankstesnį baustumą už Tabako kontrolės įstatymo 
14 straipsnio 5 dalies 3 punkto pažeidimą ir pakartotinį šios normos pažeidimą 
toje pačioje vietoje per tris metus nuo nuobaudos paskyrimo, kai ankstesnis 
baustumas ir pakartotinis normos pažeidimas yra patvirtinami įsigaliojusiais 
Tarybos nutarimais ar įsiteisėjusiais teismo sprendimais ar nutarimais.
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Administracinė byla Nr. A822 – 2512/2011
Procesinio sprendimo kategorija 20

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

2011 m. vasario 3 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės 
Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant atsakovo atstovei Neringai Aleksonytei, trečiojo suinteresuoto 
asmens atstovei Laurai Petrauskaitei,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Svajonių sapnas“ 
apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. 
spalio 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios 
akcinės bendrovės „Svajonių sapnas“ skundą atsakovui Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei 
tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
dėl sprendimo panaikinimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

 
Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Svajonių sapnas“ (toliau – ir UAB 

„Svajonių sapnas“, Bendrovė) 2009 m. birželio 12 d. kreipėsi į teismą su skundu, 
prašydamas panaikinti 2009 m. gegužės 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 40-661, kuriuo nuo 2009 m. birželio 
14 d. UAB „Svajonių sapnas“ panaikintas licencijų verstis mažmenine prekyba 
tabako gaminiais galiojimas (licencija Nr. T0090K, išduota 2003 m. gruodžio 
9 d., licencija Nr. T0091K, išduota 2003 m. gruodžio 9 d.) (b. 1. 3 – 4). Nurodė, 
kad skundžiamame administraciniame akte nėra nurodyta priežasčių, dėl kurių 
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naikinamas licencijos galiojimas, nurodant du 2008 m. gegužės 21 d. ir 2008 m. 
birželio 18 d. Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės (toliau – Tarnyba) raštus. Pareiškėjo nuomone, 
remiantis Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 
35 straipsnio 1 dalimi bei Tabako kontrolės įstatymo 27 straipsniu, licencijos 
galiojimas negali būti panaikintas. 2009 m. balandžio 30 d. Tarnybos raštas Nr. 
3S-962 nesudaro pagrindo licencijos panaikinimui.

Atsakovas atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą 
(b. 1. 24–29). Nurodė, kad pareiškėjo argumentas, jog skundžiamame akte 
nenurodytos priežastys, dėl kurių naikinamas licencijos galiojimas, nepagrįstas. 
Mažmeninės prekybos tabako gaminiais taisyklių 36 punktas taikomas 
tais atvejais, kai įspėjama apie licencijos galiojimo panaikinimą. Vilniaus 
miesto savivaldybės administracija 2009 m. gegužės 15 d. raštu Nr. A51-
11189 informavo pareiškėją apie 2009 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. 40–661, 
kuriuo nuspręsta panaikinti licencijos galiojimą. Minėtame rašte nurodytos 
priežastys, dėl kurių panaikinamas jos galiojimas. Pažymėjo, kad priimant 
skundžiamą įsakymą, nurodyta, į kuriuos aktus buvo atsižvelgta. Tų pačių 
aplinkybių nurodymas, pareiškėjui žinant apie jo atžvilgiu priimtus Tarnybos 
nutarimus, nebuvo tikslingas. Pabrėžė, kad tokia pozicija formuojama ir 
teismų praktikoje: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išaiškino, kad 
individualus administracinis aktas turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti 
visuomeninių santykių esmę, turi būti aiškus tų santykių įvertinimas. Pirminėje 
informacijoje atspindėti faktai nebūtinai turi būti perkeliami į administracinį 
aktą, dažnai pakanka padaryti nuorodą į atitinkamą šaltinį. Pažymėjo, kad 
pareiškėjas skunde ginčo dėl pažeidimų esmės nekelia, padaryti pažeidimai 
patvirtinti įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu 
ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi. Tarnybos nustatyti 
Tabako kontrolės įstatymo pažeidimai yra pakankamas pagrindas taikyti 
licencijos galiojimo panaikinimo sankciją. Vertinti pažeidimo, už kurį taikoma 
ši sankcija, pobūdį ir mastą gali tik bylą nagrinėjantis teismas. Pareiškėjas 
skunde nenurodo svarbių aplinkybių, dėl kurių teismas turėtų nuspręsti, jog 
licencijos galiojimo panaikinimas yra neproporcinga sankcija. Pareiškėjui 
minėta sankcija taikyta už Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 
5 punkto pažeidimus, už tokius pažeidimus, padarytus toje pačioje prekybos 
vietoje pakartotinai per trejus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniams 
asmenims skiriama bauda ir panaikinama licencija. Pažymėtina, kad ATPK 
skiriant ekonomines sankcijas netaikomas, nes pažeidimų sudėtys pagal Tabako 
kontrolės įstatymą ir ATPK yra skirtingos.



404

I. Administracinių teismų praktika

Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė 
jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l.72 – 74). Nurodė, kad ginčytinas įsakymas 
yra pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis. Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos direktorius, priimdamas ginčijamą įsakymą, 
vadovavosi Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 5 ir 
32 p., atsižvelgė į Tarnybos 2008 m. gegužės 21 d., 2008 m. birželio 18 d. ir 2009 
m. balandžio 30 d. raštus Nr. 3S-1156, 3S-1359 ir 3S-962. Faktą, kad pareiškėjas 
pažeidė Tabako kontrolės įstatymą, nustato Tarnyba ir informuoja savivaldybę 
apie įsigaliojusį nutarimą. Savivaldybė nėra įgaliota vertinti nutarimų 
pagrįstumą ar teisėtumą. Senaties terminas sprendžiant licencijos panaikinimo 
klausimą netaikytinas. 

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 9 d. sprendimu 
pareiškėjo skundą atmetė.

Nustatė, kad 2003 m. gruodžio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybė išdavė 
UAB „Svajonių sapnas“ licenciją Nr. 91T verstis mažmenine prekyba tabako 
gaminiais, prekybos vieta – kioskas Nr. 2 prie namo. Tujų g. 23 (Vilniaus 
apygardos administracinio teismo administracinė byla Nr. I-7959-2/2007 (b. 
1. 34)). 2007 m. balandžio 12 d. Tarnyba priėmė nutarimą taikyti ekonomines 
sankcijas už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus Nr. 3K07/105, kuriame 
nustatė, kad pareiškėjas pažeidė Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 
dalies 3 punktą, t. y. 2007 m. kovo 16 d. pareiškėjui priklausančiame kioske Nr. 
2 prie namo, Tujų g. 23, pardavė 1 pakelį cigarečių nepilnamečiui A. N., gim. 
1992 m. sausio 14 d., ir skyrė 4 000 Lt baudą (b. 1. 75–76). 2007 m. birželio 7 
d. Tarnyba priėmė nutarimą taikyti ekonomines sankcijas už Tabako kontrolės 
įstatymo pažeidimus Nr. 3K07/151, kuriame nustatė, kad pareiškėjas pažeidė 
Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punktą, t. y. 2007 m. gegužės 
16 d. pareiškėjui priklausančiame kioske Nr. 2 prie namo, Tujų g. 23, pardavė 1 
pakelį cigarečių nepilnamečiui M. M., gim. 1993 m. spalio 31 d., ir skyrė 7 500 
Lt baudą (b. 1. 83–84).

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. rugpjūčio 2 d. 
sprendimu administracinėje byloje Nr. I-7658-2/2007 pareiškėjo skundą 
dėl 2007 m. balandžio 12 d. Tarnybos nutarimo panaikinimo atmetė. 
Teismo sprendimas įsiteisėjo 2008 m. gegužės 14 d. Lietuvos vyriausiajam 
administraciniam teismui administracinėje byloje Nr. A143 – 771/2008 
nutartimi išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka (b. 1. 77–82). 2007 m. lapkričio 
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8 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu administracinėje 
byloje Nr. I-7959-2/2007 pareiškėjo skundą dėl 2007 m. birželio 7 d. Tarnybos 
nutarimo panaikinimo tenkino iš dalies ir paskirtą 7 500 Lt baudą pakeitė į 3 
000 Lt baudą (b. 1. 85–89). Teismo sprendimas nebuvo apskųstas apeliaciniu 
skundu įstatymo nustatyta tvarka, t.y. 2008 m. sausio 3 d. Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo nutartimi buvo atmestas pareiškėjo prašymas atnaujinti 
apeliacinio skundo padavimo terminą.

2008 m. gegužės 21 d. Tarnyba raštu Nr. 3S-1156 „Dėl licencijuojamos 
veiklos pažeidimų“ informavo Vilniaus miesto savivaldybės administraciją 
apie pareiškėjui, kuriam 2003 m. gruodžio 9 d. išduota licencija Nr. 91T verstis 
mažmenine prekyba tabako gaminiais, taikytas ekonomines sankcijas už 
Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkto pažeidimus. Nurodė 
Vilniaus miesto savivaldybės administraciją informuoti apie priimtas teisės 
aktais nustatytas priemones už minėtus pažeidimus (b. 1. 31).

2008 m. birželio 5 d. Tarnyba priėmė nutarimą taikyti ekonomines 
sankcijas už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus Nr. 3K08/137, kuriame 
nustatė, kad pareiškėjas pažeidė Tabako kontrolės įstatymo14 straipsnio 
5 dalies 3 punktą . 2008 m. birželio 18 d. Tarnyba raštu Nr. 3S-1359 „Dėl 
licencijuojamos veiklos pažeidimų“ informavo Vilniaus miesto savivaldybės 
administraciją, kad pareiškėjas vykdo prekybą tabako gaminiais viename 
(sujungtame) kioske prie namo Tujų g. 23 ir turi licencijas verstis mažmenine 
prekyba tabako gaminiais Nr. 90T ir Nr. 9IT, išduotas 2003 m. gruodžio 9 d., 
vykdyti prekybą tuo pačiu adresu – kioske prie namo Tujų g. 23. Todėl tikslinga 
taikyti teisės aktais nustatytas priemones pareiškėjui ne tik licencijos Nr. 9IT, 
bet ir licencijos Nr. 90T atžvilgiu (b. 1. 32). 2009 m. balandžio 30 d. Tarnyba 
raštu Nr. 3S-962 „Dėl informacijos pateikimo“ nurodė, kad Vilniaus miesto 
savivaldybės administracija, gavusi Tarnybos informaciją, nesiėmė jokių jai 
teisės aktais pavestų priemonių, nors nenaikinti pareiškėjo turimų licencijų 
nėra pagrindo. Nurodė, kad pareiškėjas pakartotinai pažeidė Įstatymo 14 
straipsnio 5 dalies 3 punktą, pažeidimai nustatyti 2008 m. balandžio 18 d. ir 
2009 m. balandžio 17 d. (b. 1. 33-34). 2009 m. gegužės 14 d. Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 40-661 nuo 2009 m. 
birželio 14 d. UAB „Svajonių sapnas“ panaikintas licencijų verstis mažmenine 
prekyba tabako gaminiais galiojimas (licencija Nr. T0090K, išduota 2003 m. 
gruodžio 9 d., licencija Nr. T0091K, išduota 2003 m. gruodžio 9) d. (b. 1. 35). 
2009 m. gegužės 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija raštu Nr. 
A51-11189 „Dėl licencijų galiojimo panaikinimo“ informavo pareiškėją apie 
priimtą sprendimą panaikinti nuo 2009 m. birželio 14 d. išduotų licencijų (Nr. 
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T0090K ir Nr. T0091K, išduotų 2003 m. gruodžio 9 d.) verstis mažmenine 
prekyba tabako gaminiais kioske Nr. 1 ir kioske Nr. 2 prie namo Tujų g. 23 
galiojimą (b. 1. 36).

Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
direktorius priėmė ginčijamą įsakymą, vadovaudamasis Tarnybos 2008 
m. gegužės 21 d. raštu Nr. 3S-1156, 2008-06-18 raštu Nr. 3S-1359 ir 2009 m. 
balandžio 30 d. raštu Nr. 3S-962 toje dalyje, kurioje buvo konstatuota, kad UAB 
„Svajonių sapnas“ pažeidė Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 
punktą.

Tabako kontrolės įstatymo 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad Lietuvos 
Respublikoje verstis tabako gaminių mažmenine prekyba leidžiama tik turint 
nustatyta tvarka išduotas licencijas. Mažmeninės prekybos tabako gaminiais 
licencijavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 383, 28 punktas nustato, kad 
licenciją turinčios įmonės privalo laikytis Tabako kontrolės įstatymo ir kitų 
įstatymų. Vyriausybės nutarimų, šių Taisyklių, Tabako gaminių pardavimo 
taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mažmeninę prekybą tabako 
gaminiais. Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punktas nustato draudimą Lietuvos 
Respublikoje parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Kai kyla 
abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, tabako gaminių pardavėjai 
privalo iš perkančio tabako gaminius asmens reikalauti pateikti asmens 
amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia amžių liudijančio 
dokumento, tabako gaminių pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam tabako 
gaminius. Remiantis Taisyklių 32 punktu, licencijos galiojimas panaikinamas 
Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytais pagrindais. 
Įstatymo 11 straipsnio 8 dalies 4 punkte numatyta, kad licencijos galiojimas 
panaikinamas šio Įstatymo 26 straipsnio 5 ir 7 dalyse nustatytais pagrindais. 
Įstatymo 26 straipsnio 7 dalis numato, kad už Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 
3 punkte nustatyto tabako gaminių pardavimo draudimo pažeidimą juridiniai 
asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo trijų tūkstančių 
iki penkių tūkstančių litų bauda, už šio draudimo pažeidimą, padarytą toje 
pačioje prekybos vietoje pakartotinai per trejus metus nuo baudos paskyrimo, 
juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo penkių 
tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų bauda ir panaikinamas licencijos 
galiojimas toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas. Mažmeninės 
prekybos tabako gaminiais licencijavimo Vilniaus mieste tvarkos, patvirtintos 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. 
1-640, 34.4 punktas taip pat nustato, kad licencijos galiojimas panaikinamas, 
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jeigu kartotinai per vienerius metus nuo baudos paskyrimo toje pačioje 
vietoje pažeidžiamas draudimas parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 
metų. Vadovaujantis Įstatymo 26 straipsnio 13 dalies 2 punktu, už Įstatymo 14 
straipsnio 5 dalies 3 punkto pažeidimą baudas skiria Tarnyba, o pagal Įstatymo 
11 straipsnio 3 dalį, licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, 
galiojimą naikina savivaldybės, kurios teritorijoje įmonė verčiasi mažmenine 
prekyba tabako gaminiais, vykdomoji institucija.

Teismas nustatė, kad pareiškėjas Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punktą 
pažeidė (pardavė tabako gaminius asmenims iki 18 metų) 2007 m. balandžio 
12 d. bei 2007 m. birželio 7 d. (teismo sprendimas). Tarnybos nutarimas 
buvo skundžiamas teismui, kuris paliko nutarimą galioti. Teismo sprendimas 
yra įsiteisėjęs. Administracinėje byloje, kurioje buvo skundžiamas Tarnybos 
nutarimas taikyti įmonei ekonominę sankciją, buvo nagrinėjamos aplinkybės 
dėl Tarnybos konstatuotų įstatymo pažeidimų. Pagal ABTĮ 58 straipsnio 2 
dalį, faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje 
byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose 
dalyvauja tie patys asmenys. Todėl teismas vadovaujasi įsiteisėjusiu teismo 
sprendimu nustatytomis aplinkybėmis dėl Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 
punkto pažeidimo ir iš naujo nenagrinėja nurodytų aplinkybių. Pažymėjo, 
kad ir pareiškėjas skunde neginčija Tarnybos 2009 m. balandžio 30 d. rašte 
Nr. 3S-962 nustatytų aplinkybių, t.y. Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkto 
pažeidimų, nustatytų 2008 m. balandžio18 d. ir 2009 m. balandžio 17 d. (b. 
1. 33–34), bet nurodo, kad šie pažeidimai negali būti pagrindas panaikinti 
licenciją. Už pareiškėjui nustatytus Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus, 
pakartotinai padarytus per trejus metus toje pačioje prekybos vietoje, Įstatymo 
26 straipsnio 7 dalyje yra imperatyviai nustatyta griežta sankcija – bauda nuo 
penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų ir panaikinamas licencijos 
galiojimas toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas.

Įstatymo leidėjo nurodytas reglamentavimas, nepaliekantis kompetentingai 
institucijai alternatyvos dėl galimybės nepanaikinti licencijos, patvirtina, kad ši 
nuostata įtvirtinta dėl Įstatymo ypatingai griežtai vertinamų pažeidimų. Todėl 
šios nuostatos netaikymas yra galimas tik išimtiniais atvejais ir visais atvejais 
turėtų būti derinamas su šio Įstatymo tikslu – tabako gaminių vartojimą, jų 
prieinamumą (ypač nepilnamečiams asmenims) ir dėl tabako gaminių vartojimo 
atsiradusius neigiamus padarinius gyventojų sveikatai ir ūkiui. Pažymėtina, kad 
įmonei kelis kartus, t. y. 2007 m. balandžio 12 d., 2007 m. birželio 7 d. ir 2008 m. 
birželio 5 d., Tarnybos nutarimais buvo taikytos ekonominės sankcijos už Tabako 
kontrolės įstatymo pažeidimus (b. 1. 59–60, 75–76, 83–84).
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Teismo vertinimu, nepagrįstas pareiškėjo argumentas, jog ginčijamas 
įsakymas priimtas pažeidžiant Taisyklių 36 punktą, numatantį licenciją 
išdavusiai institucijai įspėjant įmonę apie galimą licencijos panaikinimą 
nurodyti priežastis, dėl kurių gali būti panaikintas licencijos galiojimas. 
Įstatymo 11 straipsnio 7 dalis nustato, kad už licencijuojamos veiklos sąlygų 
pažeidimus įmonės įspėjamos apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą 
Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka, kuriose įspėjimo taikymas už 
nagrinėjamoje byloje nustatytus pažeidimus nenumatytas. Pažymėtina, kad 
ginčijamas įsakymas priimtas remiantis Tarnybos pateikta informacija apie 
įmonės padarytus Įstatymo pažeidimus, t. y. atsižvelgus į anksčiau minėtus 
Tarnybos raštus, todėl laikytina, kad ginčijamas įsakymas yra pakankamai 
motyvuotas. Taip pat nepagrįstu pripažino pareiškėjo argumentą, jog 
ginčijamas įsakymas neatitinka Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 
straipsnio, reglamentuojančio administracinės nuobaudos skyrimo terminus.

Pagal Įstatymą asmenims gali būti skiriamos ekonominės sankcijos arba 
asmenims gali būti taikoma administracinė atsakomybė. Pareiškėjui buvo 
paskirta ekonominė sankcija, todėl negalėjo būti taikomos ATPK nuostatos, 
kurios reglamentuoja skirtingus teisinius santykius, atsirandančius asmeniui 
padarius ATPK numatytą veiką ir sprendžiant ATPK numatytos nuobaudos 
už atitinkamos veikos padarymą skyrimo klausimą (ABTĮ 4 str. 6 d.). ATPK 
reglamentuoja tik atsakomybės taikymo klausimus už šiame kodekse 
numatytus teisės pažeidimus. Visus klausimus, susijusius su pažeidimų, už 
kuriuos numatytos ekonominės sankcijos nagrinėjimu, kurie nėra numatyti 
ATPK, reglamentuoja Įstatymas. Todėl ATPK gali būti taikomas santykiams, 
kurių ATPK nereglamentuoja, tik tuomet kai tai yra numatyta kituose 
įstatymuose, kaip, pvz., reikalavimas Įstatymo 27 straipsnyje dėl protokolo 
skiriant ekonomines sankcijas turinio.

Pažymėjo, kad Įstatymo 25 straipsnio 1 dalis nustato, kad pagal ATPK 
už padarytus Įstatymo pažeidimus administracinė atsakomybė gali būti 
taikoma fiziniams asmenims, o Įstatymo 26 straipsnio 7 dalis reglamentuoja 
ekonominių sankcijų taikymą juridiniams asmenims bei užsienio juridinių 
asmenų filialams. Nei Tabako kontrolės įstatymas, nei kiti teisės aktai nenumato 
termino, per kurį gali būti panaikinta licencija. Todėl negalima daryti išvados, 
kad toks terminas buvo pažeistas.

Nesutiko su pareiškėjo motyvais, kad šiuo atveju turėtų būti taikomas 
Įstatymo 27 straipsnis, kurio 1 dalyje nustatyta, kad šio Įstatymo 26 straipsnio 
13 dalyje nurodytų institucijų įgalioti darbuotojai (pareigūnai), nustatę šio 
Įstatymo nuostatų pažeidimą, surašo Lietuvos Respublikos administracinių 
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teisės pažeidimų kodekse nustatyto turinio protokolą; 2 dalyje nustatyta, kad 
šio Įstatymo 26 straipsnio 13 dalyje nurodytos institucijos bylas išnagrinėja 
ir ekonomines sankcijas paskiria ne vėliau kaip per mėnesį nuo pažeidimo 
nustatymo dienos.

Nurodytos teisės normos bei 28 – 31 straipsniai, reglamentuojantys 
bylų nagrinėjimą patvirtina, kad 27 straipsnio reikalavimai gali būti pritaikyti 
tik nustatant konkrečius pažeidimus, dėl kurių surašomi protokolai ir 
skiriamos baudos. Licencijos panaikinimas, nors ir yra minimas Įstatymo 
26 straipsnyje prie ekonominių sankcijų kaip ir baudų skyrimas, tačiau šios 
sankcijos taikymas yra išvestinis ir taikomas kuomet yra išnagrinėtos bylos 
dėl pažeidimų nustatymo ir baudų paskyrimo už šiuos pažeidimus. Licencija 
yra panaikinama už tuos pačius pažeidimus kaip ir skiriama bauda, todėl 
pažeidimo paaiškėjimo dienos nustatymo kriterijus negali būti taikomas, nes jis 
jau buvo kiekvienu atveju pritaikytas nagrinėjant bylą dėl baudos paskyrimo. 
Teismas padarė išvadą, kad ginčijamas įsakymas yra priimtas surinkus 
pakankamai faktinių duomenų, įsakymą priėmė kompetentinga institucija 
esant įstatymo nustatytam pagrindui, todėl naikinti jo nėra pagrindo (Viešojo 
administravimo įstatymo 3 str. 1 p., Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 
str., 89 str.)

III.

Pareiškėjas UAB „Svajonių sapnas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti 
pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą. Pažymi, 
kad tarp skundžiamo administracinio akto priėmimo dienos ir Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos raštų gavimo iš Valstybinės tabako ir alkoholio 
kontrolės tarnybos praėjo beveik metai, todėl nesutinka su teismo išvada, kad 
licencijos naikinimo klausimas yra išvestinis ir atsakovas gali taikyti jį neribotą 
laikotarpį nuo sužinojimo momento. Be to, apeliantui nėra aiškūs licencijos 
atėmimo motyvai.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu prašo apeliacinį 
skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą 
jame išdėstytais motyvais.

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba atsiliepimu prašo 
apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti 
nepakeistą.
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Teisėjų kolegija

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

Apeliacinis skundas tenkintinas.
Tabako kontrolės įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 26 straipsnio 

(„Ekonominės sankcijos“) 7 dalis (2006 m. birželio 15 d. įstatymo Nr. X-699 
redakcija) įtvirtina, kad „už šio Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte 
nustatyto tabako gaminių pardavimo draudimo pažeidimą juridiniai asmenys 
ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo trijų tūkstančių iki penkių 
tūkstančių litų bauda, už šio draudimo pažeidimą, padarytą toje pačioje 
prekybos vietoje pakartotinai per trejus metus nuo baudos paskyrimo, 
juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo penkių 
tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų bauda ir panaikinamas licencijos 
galiojimas toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas“. Tabako 
kontrolės įstatymo 11 straipsnio 3 dalis (2008 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. 
X-1637 redakcija) numato, kad licencijas verstis mažmenine prekyba tabako 
gaminiais naikina savivaldybės, kurios teritorijoje įmonė versis mažmenine 
prekyba tabako gaminiais, vykdomoji institucija. 

Šioje byloje ginčas kilo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2009 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 40-661 „Dėl licencijų UAB 
„Svajonių sapnas“ teisėtumo (b. l. 35), kadangi ginčijamas įsakymas buvo 
priimtas praėjus daugiau nei vieneriems metams nuo 2008 m. gegužės 21 
d. ir 2008 m. birželio 18 d. raštų iš Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės 
tarnybos (toliau – ir Tarnyba) gavimo, kuriais savivaldybės administracija buvo 
informuota apie pareiškėjui pritaikytas sankcijas už Tabako kontrolės įstatymo 
pažeidimus.

Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija pirmiausia analizuos, ar teisės aktai, 
reglamentuojantys sankcijų už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus skyrimą, 
nustato terminą per kurį savivaldybės administracija turi panaikinti licenciją 
verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. 

V.

Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Tabako kontrolės įstatymo 
27 straipsnio 2 dalį (2003 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. IX-1840 redakcija) 
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šio Įstatymo 26 straipsnio 13 dalyje nurodytos institucijos bylas išnagrinėja 
ir ekonomines sankcijas paskiria ne vėliau kaip per mėnesį nuo pažeidimo 
nustatymo dienos. 

Visų pirma pažymėtina, kad Įstatymo 26 straipsnis, reglamentuojantis 
ekonominių sankcijų skyrimą, nustato ir taikomų baudų dydžius, ir licencijos 
panaikinimo atvejus. Teisėjų kolegijos vertinimu, toks reglamentavimas 
akivaizdžiai rodo, kad licencijos panaikinimas yra viena iš galimų ekonominių 
sankcijų rūšių. Tai patvirtina ir Konstitucinio Teismo formuojama praktika 
(žr. 2008 m. rugsėjo 17 d. nutarimą). Be to, pastebėtina, kad įstatymų leidėjas, 
reglamentuodamas aspektus, susijusius tik su baudomis, tai aiškiai nurodo 
(pavyzdžiui, Įstatymo 26 straipsnio 13 dalis). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 
savivaldybės vykdomoji institucija patenka tarp Tabako kontrolės įstatymo 26 
straipsnio 13 dalyje nurodytų institucijų.

Vadinasi, sistemiškai išanalizavus Tabako kontrolės įstatymo nuostatas, 
konstatuotina, kad Įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje numatytas vieno mėnesio 
terminas taikomas ir savivaldybės vykdomajai institucijai skiriant ekonomines 
sankcijas, inter alia panaikinant licencijas verstis mažmenine prekyba 
tabako gaminiais. Teisėjų kolegijos nuomone, priešingas aiškinimas būtų 
nesuderinamas su ekonominių sankcijų, kaip represinio pobūdžio priemonių, 
taikymo pagrindiniais principais. 

Vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog ekonominės 
sankcijos už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus turi būti siejamos 
su administracine atsakomybe ir pagal savo prigimtį yra prilygintinos 
nuobaudoms už administracinius teisės pažeidimus (2005 m. kovo 23 d. 
sprendimas administracinėje byloje A15 – 39/2005). Todėl nesirėmimas 
aiškiai ir konkrečiai įstatyme apibrėžtu terminu pažeistų teisinio aiškumo, 
teisėtų lūkesčių ir teisinio saugumo principus. Juolab kad administracinės 
atsakomybės, taigi ir ekonominės sankcijos – licencijos panaikinimo, taikymas 
negali būti apskritai neribotas laiko požiūriu. Senaties terminai yra įtvirtinti 
tiek už nusikaltimus, baudžiamuosius nusižengimus, tiek už įprastinius 
administracinius teisės pažeidimus, už kuriuos atsakomybė kyla pagal 
Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Todėl būtų neteisinga netaikyti 
jokių senaties terminų aptariamai ekonominei sankcijai skirti.

Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos išplaukia, kad 
Tabako kontrolės įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas nėra vien 
tik procedūrinis. Vyriausiasis administracinis teismas yra sprendęs, kad minėtas 
terminas yra naikinamasis. Jo praleidimas lemia sprendimo skirti ekonominę 
sankciją panaikinimą (2007 m. kovo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
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A11 – 326/2007). Taigi šis terminas sukelia materialinius teisinius padarinius ir 
turi tam tikrą materialinį teisinį pobūdį. Jo laikymasis yra būtinas ekonominės 
sankcijos taikymo elementas, skatinantis kompetentingas institucijas kuo 
greičiau ir efektyviau kontroliuoti tabako prekybą, tai yra garantuoti vieną 
svarbiausių visuomenės vertybių – žmogaus ir visuomenės sveikatą, užkirsti 
kelią galimam piktnaudžiavimui – neveikimui. Šis terminas taip pat garantuoja 
tarnybinio bendradarbiavimo principo realų veikimą bei užtikrina subjekto, 
kurio atžvilgiu taikoma ekonominė sankcija, teises ir teisėtus interesus.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta anksčiau, darytina išvada, kad 
savivaldybės vykdomoji institucija ekonominę sankciją – licencijos 
panaikinimą, turi teisę paskirti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pažeidimo 
nustatymo dienos. Šio termino nesilaikymas būtų esminis teisėtumo principo 
pažeidimas ir sudarytų pakankamą pagrindą paskirtą sankciją panaikinti.

VI.

Teisėjų kolegija pastebi, kad siekiant tinkamai pritaikyti numatytą vieno 
mėnesio terminą, aptariamu atveju būtina nustatyti, kokia diena yra laikoma 
pažeidimo nustatymo diena Tabako kontrolės įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 
prasme. Atsižvelgiant į tai, kad baudas už licencijuotos veiklos pažeidimus gali 
skirti Tarnyba, o licencijas panaikina tik savivaldybės vykdomoji institucija, t. 
y. dvi atskiros, viena kitai nepavaldžios institucijos, teisėjų kolegija mano, kad 
pažeidimo nustatymo diena nagrinėjamai ekonominei sankcijai (licencijos 
panaikinimui) skirti šiuo atveju negali būti tapatinama su ta diena, kai 
pažeidimą nustato Tarnyba. Be to, remiantis Tabako kontrolės įstatymo 26 
straipsnio 7 dalimi, papildoma ekonominė sankcija – licencijos panaikinimas – 
skiriama Tarybai nutarimu nustačius atitinkamą pažeidimą ir paskyrus baudą. 
Kitaip tariant, „pažeidimo nustatymo diena“ licencijos panaikinimo atveju turi 
būti siejama ne su ta diena, kai pažeidimą nustato Tarnyba, bet su momentu, 
kai savivaldybės vykdomoji institucija, kaip kompetentingas skirti aptariamą 
sankciją subjektas, yra informuojamas apie pažeidimą, už kurį gali būti 
pritaikyta ši ekonominė sankcija – licencijos panaikinimas. Vadinasi, pažeidimo 
nustatymo diena, nuo kurios skaičiuojamas mėnesio terminas Tarnybai priimti 
aktą dėl baudų paskyrimo, nesutampa su pažeidimo nustatymo diena to paties 
Įstatymo 27 straipsnio 2 dalies prasme, nuo kurios skaičiuojamas mėnesio 
terminas savivaldybės vykdomajai institucijai panaikinti licencijos verstis 
mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimą. 

Vadovaujantis 2004 m. balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
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nutarimu Nr. 383 patvirtintų Mažmeninės prekybos tabako gaminiais 
licencijavimo taisyklių 29 punktu (nuo 2009 m. sausio 16 d. įsigaliojusi 
redakcija) mažmeninę prekybą tabako gaminiais kontroliuojančios valstybinės 
priežiūros ir teisėsaugos institucijos, įsigaliojus jų priimtiems nutarimams arba 
teismo nutarimams, sprendimams dėl baudų įmonėms skyrimo už nustatytus 
licencijuojamos veiklos pažeidimus, privalo ne vėliau kaip per 30 dienų raštu 
apie tai informuoti licenciją išdavusią instituciją ir Tarnybą. Taigi šioje teisės 
normoje yra nustatytas protingas terminas, per kurį savivaldybės vykdomoji 
institucija, kaip licencijas išduodantis subjektas (Tabako kontrolės įstatymo 11 
str. 3 d.), turi būti informuojama apie padarytą pažeidimą. 

Pagal Įstatymo 26 straipsnio 7 dalį (2006 m. birželio 15 d. įstatymo 
Nr. X-699 redakcija) po baudos paskyrimo turi būti taikomas ir licencijos 
panaikinimas, jei juridinis asmuo šio Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte 
nustatyto tabako gaminių pardavimo draudimo pažeidimą padaro pakartotinai 
toje pačioje prekybos vietoje per trejus metus nuo baudos paskyrimo. Taigi 
šioje byloje taikytino vieno mėnesio termino pradžia turėtų būti siejama su 
momentu, kai savivaldybės vykdomoji institucija gauna patikimą informaciją 
apie pakartotinį Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkto pažeidimą, t. y. 
mažmeninę prekybą tabako gaminiais kontroliuojančios valstybinės priežiūros 
ir teisėsaugos institucijos, įsigaliojus jų priimtiems nutarimams arba teismo 
nutarimams, sprendimams dėl baudų įmonėms skyrimo už nustatytus 
licencijuojamos veiklos pažeidimus, apie tai informuoja licenciją išdavusią 
instituciją ir Tarnybą.

Atsižvelgiant į tai, kad Taryba apie Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 
punkte nustatyto tabako gaminių pardavimo draudimo pažeidimus Vilniaus 
miesto savivaldybę informavo trimis raštais – 2008 m. gegužės 21 d. (b. l. 
31), 2008 m. birželio 18 d. (b . l. 32) ir 2009 m. balandžio 30 d. (b. l. 33-34), 
analizuotina, ar savivaldybės vykdomoji institucija turėjo teisę priimti 
ginčijamą aktą dėl licencijos verstis mažmenine tabako gaminių prekyba 
galiojimo panaikinimo pagal minėtuose raštuose pateiktą informaciją.

VII.

Tarnyba 2008 m. gegužės 21 d. raštu „Dėl licencijuojamos veiklos 
pažeidimų“, remdamasi Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo 
taisyklių (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas 
Nr. 383) 27 punktu, informavo Vilniaus miesto savivaldybę, kad „Tarnybos 
2007 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 3K07/105, 2007 m. birželio 7 d. nutarimu 
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Nr. 3K07/151 UAB „Svajonių sapnas“ <...> taikytos ekonominės sankcijos už 
Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkto pažeidimus, nes 
kioske Nr. 2 prie namo Tujų g. 23, Vilnius, nepilnamečiams buvo parduoti 
tabako gaminiai. Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu 2007 
m. lapkričio 8 d. administracinėje byloje Nr. I-7959-2/2007 patvirtino Tarnybos 
nustatytą pažeidimą (2007 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 3K07/151). Minėtas 
sprendimas yra įsiteisėjęs. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 
m. gegužės 14 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A143 – 771/2008 taip pat 
patvirtino Tarnybos nustatytą pažeidimą (2007 m. balandžio 12 d. nutarimas 
Nr. 3K07/105). 2008 m. birželio 18 d. rašte nurodyta, kad tikslinga licencijos 
panaikinimą taikyti ne tik licencijos Nr. 91T, bet ir licencijos Nr. 90T atžvilgiu. 
Vadinasi, yra nekvestionuotinai nustatyta, kad 2007 m. balandžio 12 d. ir 2007 
m. birželio 7 d. nutarimais pareiškėjas buvo nubaustas už Įstatymo 14 straipsnio 
5 dalies 3 punkto pažeidimą. 

2009 m. balandžio 30 d. rašte „Dėl informacijos pateikimo“ (b. l. 33) 
teigiama, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija, gavusi iš Tarnybos 
informaciją 2008 m. gegužės 21 d. raštu ir  2008 m. birželio 18 d. raštu apie 
įsigaliojusius Tarnybos priimtus nutarimus – 2007 m. balandžio 12 d. nutarimą 
Nr. 3K07/105 ir 2007 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. 3K07/151 – nesiėmė 
jokių jai teisės aktais pavestų priemonių, taip pat informavo Vilniaus miesto 
savivaldybę, kad laiku nesiėmus teisės aktais numatytų priemonių, UAB 
„Svajonių sapnas“ ir toliau nusižengia Tabako kontrolės įstatymui – Vilniaus 
apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Septintojo policijos 
komisariato Viršuliškių policijos nuovada nustatė, jog 2008 m. balandžio 18 d. 
ir 2009 m. balandžio 17 d. minėtai bendrovei priklausančiame kioske vėl buvo 
parduoti tabako gaminiai nepilnamečiams. 

Ginčijamas 2009 m. gegužės 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 40-661 buvo priimtas 2009 m. gegužės 
14 d. Iš paties ginčijamo įsakymo ir iš 2009 m. gegužės 15 d. Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos Turto departamento verslo ir paslaugų skyriaus rašto 
„Dėl licencijų galiojimo panaikinimo“, adresuoto UAB „Svajonių sapnas“, matyti, 
kad priimant ginčijamą įsakymą buvo remtasi 2008 m. gegužės 21 d., 2008 m. 
birželio 18 d. ir 2009 m. balandžio 30 d. Tarnybos raštuose pateikta informacija, 
tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad minėtais raštais Vilniaus miesto 
savivaldybės administracija buvo informuota tik apie du Tarnybos įsigaliojusius 
nutarimus – 2007 m. balandžio 12 d. nutarimą Nr. 3K07/105 ir 2007 m. birželio 7 
d. nutarimą Nr. 3K07/151, kuriais buvo taikytos ekonominės sankcijos už Tabako 
kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkto pažeidimą.
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Nagrinėjamoje byloje yra informacija, kad dėl 2008 m. balandžio 18 
d. ir 2009 m. balandžio 17 d. pažeidimų Tarnyba priėmė 2008 m. birželio 5 
d. nutarimą Nr. 3K08/137 (b. l. 59-60) ir 2009 m. gegužės 18 d. nutarimą Nr. 
3K09/99 (b. l. 100-102), kuriais uždarajai akcinei bendrovei „Svajonių sapnas“ 
buvo paskirtos baudos už Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte numatyto 
draudimo pažeidimą. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį  į tai, kad apie 
2009 m. gegužės 18 d. nutarimą Nr. 3K09/99 Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriui priimant ginčijamą įsakymą Nr. 40-661 2009 m. 
gegužės 14 d. apskritai negalėjo būti žinoma, o dėl 2008 m. birželio 5 d. Tarybos 
nutarimo Nr. 3K08/137 pažymėtina, kad minėtuose 2008 m. gegužės 21 d., 2008 
m. birželio 18 d. ir 2009 m. balandžio 30 d. raštuose, kuriais remiantis buvo 
priimtas ginčijamas aktas, nebuvo pateikta informacija apie šį 2008 m. birželio 
5 d. Tarybos nutarimą, be to, šis Tarybos nutarimas buvo apskųstas teismui ir 
tik 2009 m. lapkričio 23 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 
nutartimi palikus nepakeistu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 
m. rugsėjo 12 d. sprendimą,  pastarasis įsiteisėjo. Minėtu Vilniaus apygardos 
administracinio teismo sprendimu buvo patvirtintas Tarnybos nustatytas 
pažeidimas (2008 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 3K08/137).

Iš Įstatymo 26 straipsnio 7 dalies aiškiai matyti, kad licencijos 
panaikinimui būtina nustatyti ankstesnį baustumą už 14 straipsnio 5 dalies 3 
punkto pažeidimą ir pakartotinį šios normos pažeidimą toje pačioje vietoje 
per trejus metus nuo nuobaudos paskyrimo, kai ankstesnis baustumas ir 
pakartotinis normos pažeidimas yra patvirtinami įsigaliojusiais Tarybos 
nutarimais ar įsiteisėjusiais teismo sprendimais ar nutarimais (tą patvirtina ir 
Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių, patvirtintų 
2004 m. balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 383 
29 punktas). Tačiau nagrinėjamu atveju pareiškėjui ginčijamu aktu negalėjo 
būti skirta ekonominė sankcija 2007 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 3K07/151 
ir 2007 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 3K07/105 pagrindu, nes apie šiuos 
įsigaliojusius nutarimus buvo pranešta atsakovui dar 2008 m. gegužės 21 
d. raštu, tokiu būdu ginčijamas atsakovo aktas,  priimtas 2009 m. gegužės 
14 d., būtų priimtas praėjus vieno mėnesio terminui, nustatytam Įstatymo 
27 straipsnio 2 dalyje. Iš bylos medžiagos galima būtų daryti išvadą, kad 
pareiškėjas buvo nubaustas ginčijamu aktu už 2007 m. ir 2009 m. balandžio 
18 d. vėl (pakartotinai) padarytą analogišką pažeidimą, bet 2009 m. balandžio 
18 d. Tarybos nutarimas Nr. 3K08/137, kuriuo nustatytas pažeidimas ir 
paskirta bauda, buvo priimtas tik 2008 m. birželio 5 d., o Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimas dėl jo teisėtumo 
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įsiteisėjo tik 2009 m. lapkričio 23 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam 
teismui priėmus nutartį, be to, apie minėtą nutarimą net neužsimenama 2008 
m. gegužės 21 d., 2008 m. birželio 18 d. ir 2009 m. balandžio 30 d. raštuose, 
kuriais remiantis buvo priimtas ginčijamas aktas, dėl to teisėjų kolegija 
vertina, kad atsakovas, priimdamas ginčijamą aktą, neturėjo ir negalėjo turėti 
reikalingos informacijos apie 2009 m. balandžio 18 d. vėl (pakartotinai) 
padarytą analogišką pažeidimą, t. y. apie Tarybos nutarimą Nr. 3K08/137, taigi 
ir neturėjo teisinio pagrindo priimti ginčijamą aktą.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra 
pakankamas pagrindas konstatuoti, kad ginčijamas 2009 m. gegužės 14 d. 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 40-
661 nėra pagrįstas. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, 
kad pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, tenkinant pareiškėjo 
skundą, nes teismas, netinkamai išaiškinęs bei pritaikęs materialinės teisės 
normas, priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą (Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo 143 straipsnis).

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių 
bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

n u s p r e n d ž i a:

Uždarosios akcinės bendrovės „Svajonių sapnas“ apeliacinį skundą 
tenkinti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 9 d. sprendimą 
panaikinti ir priimti naują sprendimą: pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės 
„Svajonių sapnas“ skundą tenkinti – panaikinti 2009 m. gegužės 14 d. Vilniaus 
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 40-661.

Spendimas neskundžiamas.

2.7.2. Dėl prekybos elektroninėmis cigaretėmis

Atsižvelgiant į elektroninių cigarečių savybes ir jų vartojimo ypatybes nėra 
pagrindo teigti, jog Tabako kontrolės įstatymo prasme elektroninės cigaretės 
imituoja tabako gaminius. Priešingai, tokios elektroninės cigaretės bendriausia 
prasme konkuruoja su tabako gaminiais, rinkoje jos pateikiamos kaip tabako 
gaminių pakaitalas. 
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Įstatymų leidėjas nedraudžia prekiauti tabako gaminiais, tik įvairiomis 
priemonėmis siekia riboti jų vartojimą. Prekiaujant elektroninėmis cigaretėmis 
iš esmės yra įgyvendinama ūkinės veiklos laisvė, kurią garantuoja Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 46 straipsnis. Todėl turint galvoje konstitucinį šios 
laisvės statusą, manytina, kad jei įstatymų leidėjas, ieškodamas pusiausvyros 
tarp šios laisvės ir visuomeninio intereso (šiuo atveju – visuomenės sveikatos 
poreikių užtikrinimo), būtų ketinęs uždrausti gaminius, kurie pagal savo paskirtį 
ir naudojimo būdą yra analogiški nedraudžiamiems tabako gaminiams, jis tokį 
draudimą įstatymuose būtų įtvirtinęs tiesiogiai ir nedviprasmiškai. Taigi nesant 
draudimo prekiauti tabako gaminiais, įvertinus elektroninių cigarečių paskirtį ir 
atsižvelgiant į Tabako kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 8 punkto turinį, 
darytina išvada, jog elektroninėms cigaretėms nėra pagrindo taikyti Tabako 
kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintą draudimą gaminti ir 
(ar) parduoti žaislus, maisto produktus ir kitas prekes, kurių dizainas imituoja 
tabako gaminius ar jų pakuotes.

Administracinė byla Nr. A858-1131/2011
Procesinio sprendimo kategorija 20

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

 
2011 m. balandžio 26 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio 
(pranešėjas) ir Romano Klišausko, 
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjo UAB „SP group“ atstovams T. P. ir advokatui Algirdui 
Matkevičiui,
atsakovo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovei 
Jurgitai Miliauskaitei,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo UAB „SP group“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2010 m. birželio 28 d. sprendimo administracinėje 
byloje pagal pareiškėjo UAB „SP group“ skundą atsakovui Valstybinei tabako 
ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (teisių 
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perėmėjas – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas) dėl 
nutarimo panaikinimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas UAB ,,SP group” (toliau – ir Įmonė) kreipėsi į Vilniaus 
apygardos administracinį teismą skundu (b. l. 1–4), prašydamas panaikinti 
Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės (toliau – ir VTAKT, Tarnyba) 2010 m. kovo 18 d. nutarimą 
Nr. 3K10/36 (toliau – ir Nutarimas, ginčijamas Nutarimas). Skunde 
nurodyta, kad atsakovo minimos aplinkybės (elektroninės cigaretės, kurias 
internetinėje svetainėje siūlė įsigyti UAB ,,SP group” yra įprastas cigaretes 
imituojanti prekė, todėl buvo pažeistas Tabako kontrolės įstatymo (toliau – 
ir TKĮ, Įstatymas) 18 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatytas draudimas) yra 
nepagrįstos ir atmestinos. TKĮ 18 straipsnio 1 dalies 8 punktas skirtas drausti 
tokius tabako gaminius (įprastas cigaretes, turinčias tabako) imituojančias 
prekes, kaip, pavyzdžiui, cigaretės formos saldainiai (be tabako ir nikotino). 
Elektroninės cigaretės, neturinčios tabako, gali turėti ne tik panašią į įprastas 
cigaretes formą, bet kartu ir atlieka tą pačią pagrindinę funkciją (paskirtį) 
– vartotojas oraliniu būdu įtraukia nikotino. Tad elektroninės cigaretės, 
neturinčios tabako, laikytinos ne tabako gaminius (įprastas cigaretes) 
imituojančiomis prekėmis. Nagrinėjamu atveju TKĮ nuostatos apskritai negali 
būti taikomos, nes Įstatymas reguliuoja tabako gaminių gamybą, prekybą, 
laikymą, gabenimą, įvežimą, importą, tačiau elektroninės cigaretės, neturinčios 
tabako, nepatenka į šį apibrėžimą, todėl nepatenka ir į TKĮ taikymo sritį. 
Kadangi Įstatymas nereguliuoja elektroninių cigarečių, neturinčių tabako, 
gamybos, prekybos, importo ir pan., tad prekybai elektroninėmis cigaretėmis 
netaikomas ir Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintas draudimas. 
Nutarimo neteisėtumas taip pat grindžiamas ir tuo, kad VTAKT netinkamai 
taikė Europos Sąjungos (toliau – ir ES) teisę, pažeidė laisvo prekių judėjimo 
principą, nes kitose ES šalyse elektroninių cigarečių platinimas nėra uždraustas. 
Pažeidžiama Europos Sąjungos teisė – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – ir SESV) 34 straipsnis. Atsakovas kaip tariamai neabejotiną ir įrodytą 
pareiškėjo atsakomybę sunkinančią aplinkybę, lemiančią paskirtosios baudos 
dydį, nurodė tariamą kliudymą tyrimui ir pažeidimo slėpimą (dėl kurio 
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Tarnyba 2010 m. vasario 26 d. buvo surašiusi pareiškėjui administracinio teisės 
pažeidimo protokolą). Nepasibaigus nutarimo apskundimo terminui Atsakovas 
savo svetainėje internete patalpino nenuasmenintą nutarimą, taip pakenkdamas 
pareiškėjo, kaip ūkio subjekto, reputacijai ir kitiems interesams. Pagal surašytą 
protokolą nagrinėtoje administracinio teisės pažeidimo byloje, Vilniaus miesto 
1 apylinkės teismas 2010 m. balandžio 6 d. nutarimu administracinio teisės 
pažeidimo teiseną nutraukė.

Atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės atsiliepimu (b. l. 52–57) prašė skundą atmesti kaip 
nepagrįstą. Buvo konstatuota, kad pareiškėjas Lietuvos Respublikoje parduoda 
elektronines cigaretes, t. y. tabako gaminius imituojančias prekes, kurių civilinė 
apyvarta Lietuvos Respublikoje yra draudžiama, o ne tabako gaminius. Byloje 
nėra ginčo, jog elektroninės cigaretės nėra tabako gaminys ar produktas. 
Atsižvelgiant į tai, atmestini pareiškėjo argumentai, kad nėra pažeidimo 
sudėties, nes elektroninės cigaretės nepatenka į tabako gaminių sąrašus ir 
todėl administracinė atsakomybė už prekybą tokiais gaminiais negalima. Pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34 straipsnį, apribojimai, be kita ko, 
gali būti pateisinami visuomenės (žmonių) sveikatos sumetimais, o TKĮ 18 
straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintas draudimas taikomas nepriklausomai nuo 
prekių kilmės ir jis nėra skirtas įtvirtinti kitose valstybėse narėse pagamintų 
prekių diskriminaciją arba netiesiogiai ginti tam tikrus nacionalinius produktus 
ar gamintojus. Aplinkybė, jog viena valstybė narė taiko ne tokias griežtas 
taisykles kaip kita valstybė narė, dar nereiškia, kad pastarosios taisyklės yra 
neproporcingos (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1995 m. gegužės 10 d. 
sprendimas byloje Alpine Investments Nr. C-384/93). Tabako gaminių imitacijų 
realizacijos draudimą tokia apimtimi, kuria jis yra taikomas šioje byloje, 
pateisina bendrasis tikslas – visuomenės sveikata. Toks draudimas yra tinkama 
ir proporcinga priemonė siekiamam tikslui pasiekti, ypač atsižvelgiant į tai, 
kad minėtų elektroninių prekių vartojimas dėl jose esančio nikotino, šalutinių 
sudedamųjų dalių degimo proceso metu išsiskiriančių medžiagų gali būti 
žalingas asmenų sveikatai ir sukelti priklausomybę. Įmonės vadovo byla dėl 
administracinio teisės pažeidimo nėra nutraukta, nes vis dar vyksta teisminiai 
ginčai Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Tarnyba, priimdama 
2010 m. kovo 18 d. nutarimą Nr. 3K10/36, nei materialinės, nei procesinės teisės 
normų nepažeidė, vadovavosi teisingumo ir protingumo principais, skirta 
bauda yra individualizuota, atsižvelgiant į aplinkybių visetą, pažeidimo pobūdį, 
pavojingumą visuomenės sveikatai, VTAKT savo kompetencijos ribose skyrė 
pagrįstą ir teisingą baudą.
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II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 28 d. 
sprendimu (b. l. 144–150) pareiškėjo skundą tenkino iš dalies; Nutarimą, 
kuriuo UAB ,,SP group” už Lietuvos TKĮ 18 straipsnio 1 dalies 8 punkte 
nustatytą pažeidimą paskirta 5 000 litų bauda, pakeitė, pareiškėjui UAB ,,SP 
group” skirdamas 3 000 litų baudą; kitoje dalyje pareiškėjo UAB „SP group“ 
skundą atmetė. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju 
yra reikšminga tai, jog produkto paskirtis ir naudojimo būdas yra analogiškas 
tabako gaminiams, t. y. skirtas oraliniam vartojimui. Pareiškėjo pateiktoje 
NJOY elektroninių cigarečių naudojimo instrukcijoje nurodyta, kad e-cigaretė 
pradedama rūkyti įtraukiant orą beveik kaip įprasta cigaretė: įtraukimo metu 
diodas e-cigaretės priekyje užsidega, taip imituojamas degimas. Įtraukiant 
(tiksliau, baterijai šildant purkštuką) gaminasi rūkas, primenantis cigarečių 
dūmą. Nurodoma, kad dėl NJOY konstrukcijos galima imituoti realų rūkymą; 
elektroninė cigaretė atitinka refleksinius rūkančiųjų poreikius ir yra tradicinių 
tabako gaminių alternatyva. 

Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad aptariamos elektroninės prekės 
imituoja tabako gaminius – cigaretes. Nors pareiškėjas nurodo, kad elektroninės 
cigaretės nėra tabako gaminiai, todėl jų apyvartai negali būti taikomas TKĮ, 
tačiau TKĮ 18 straipsnio, reglamentuojančio draudimus, susijusius su tabako 
gaminiais, 1 dalies 8 punkte nustatyta, kad draudžiama gaminti ir (ar) parduoti 
žaislus, maisto produktus ir kitas prekes, kurių dizainas imituoja tabako 
gaminius ar jų pakuotes ir pareiškėjui taikyta ekonominė sankcija už šiame 
įstatymo straipsnyje nustatyto draudimo pažeidimą. Nagrinėjamu atveju ginčo, 
kad elektroninės cigaretės yra tabako gaminys ar produktas, nėra, ir Tarnyba 
Nutarimą priėmė ne dėl prekybos tabako gaminiais ar produktais, bet dėl 
prekių, kurių dizainas imituoja tabako gaminius (cigaretes). Todėl atmestini 
pareiškėjo argumentai, kad Įstatymas netaikytinas elektroninių cigarečių, kaip 
tabako gaminių ar tabako gaminių pakaitalų, apyvartai. Nagrinėjamu atveju 
reikšminga yra tai, kad elektroninių cigarečių apyvarta nėra įteisinta, todėl 
jų prekyba nepaneigia UAB „SP group“ atsakomybės dėl TKĮ 18 straipsnio 1 
dalies 8 punkte nustatytų draudimų nesilaikymo. Be to, Įstatymo projekto 
161 straipsnis taip pat nustato tabako gaminių pakaitalų, kurie nėra įrašyti į 
Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą, realizavimo draudimą. 
Nėra pagrindo vertinti esamos situacijos dėl elektroninių cigarečių kaip teisės 
spragos, nes nagrinėjamam ginčui taikytinas įstatymas įtvirtina draudimą 
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dėl produktų, gaminių, prekių pardavimo, kurių dizainas imituoja tabako 
gaminius. Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas draudimas gaminti 
ir (ar) parduoti žaislus, maisto produktus ir kitas prekes, kurių dizainas 
imituoja tabako gaminius ar jų pakuotes, taikomas neatsižvelgiant į prekių 
kilmę ir jis nėra skirtas įtvirtinti kitose valstybėse narėse pagamintų prekių 
diskriminaciją arba netiesiogiai ginti tam tikrus nacionalinius produktus 
ar gamintojus, nes valstybės narės gali pačios nuspręsti, kaip turėtų būti 
traktuojamos elektroninės cigaretės bei panašūs gaminiai, ir kokie teisės aktai 
šiems produktams turėtų būti taikomi. Lietuvos Respublika yra ratifikavusi 
Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvenciją, 
kuri atspindi pakankamai aiškų ir nedviprasmišką pasaulio bendruomenės 
požiūrį į tabaką, jo neigiamą poveikį žmogui ir visuomenei, įsipareigojant 
visiškai uždrausti bet kokią tabako reklamą, pardavimo skatinimą ir rėmimą. 
Draudimą tokia apimtimi, kuria jis yra taikomas šioje byloje, pateisina 
bendrasis tikslas – visuomenės sveikata ir toks draudimas (šiai bylai aktualia 
apimtimi) yra tinkama ir proporcinga priemonė siekiamam tikslui pasiekti 
bei gali būti pateisinamas Europos Sąjungos teisės prasme. Tai suponuoja, kad 
šiuo atveju atitinkama priemonė galėtų būti laikoma neproporcinga paprastai 
tik tuo atveju, jei ji būtų akivaizdžiai netinkama siekiamam tikslui pasiekti 
(žr. pagal analogiją Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ESTT) 
2002 m. gruodžio 10 d. sprendimą British American Tobacco (Investments) Ltd 
ir kt. byloje Nr. C-491/01). Tačiau tokiai išvadai šioje byloje nėra pakankamo 
pagrindo. Nustatytas draudimas pateisinamas ir tuo aspektu, kad minėtų 
elektroninių prekių vartojimas dėl jose esančio nikotino, šalutinių sudedamųjų 
dalių degimo procese išsiskiriančių medžiagų gali būti žalingas asmenų 
sveikatai. 

Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovas, įvertinęs 
tai, jog UAB „SP group“ kliudė Tarnybos tyrimui ir slėpė pažeidimą 
(2010 m. vasario 26 d. UAB „SP group“ direktoriui buvo surašytas 
administracinio teisės pažeidimo protokolas) ir šias aplinkybes pripažino 
Įmonės atsakomybę sunkinančiomis, Nutarimu pareiškėjui skyrė maksimalią 
5 000 litų baudą. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjo UAB „SP group“ 
veika pagal TKĮ 18 straipsnio 1 dalies 8 punktą kvalifikuota teisingai, tačiau 
nagrinėjamu atveju yra pagrindas konstatuoti, kad pareiškėjui paskirtos 
baudos dydis yra akivaizdžiai per didelis, nes neproporcingas padarytam 
teisės pažeidimui ir dėl to neteisingas. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 
2010 m. balandžio 6 d. nutarimu T. P., dirbančio Įmonės direktoriaus pareigose, 
administracinio teisės pažeidimo bylą dėl Administracinių teisės pažeidimų 
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kodekso 185 straipsnyje numatyto pažeidimo nutraukė, pripažinus, kad 
jo veiksmuose nėra administracinio teisės pažeidimo sudėties. LITEKO 
duomenimis, šis teismo nutarimas nėra įsiteisėjęs, nes dėl jo paduotas skundas, 
tačiau vertinant paskirtos ekonominės sankcijos dydį, teismas pripažįsta esant 
pagrindui atsižvelgti į kitas nagrinėjamam ginčui reikšmingas aplinkybes. 
Byloje nėra duomenų apie tai, kad anksčiau pareiškėjas būtų pažeidęs TKĮ 
reikalavimus. Todėl, įvertinęs padaryto pažeidimo pobūdį ir mastą, vykdomos 
veiklos laikotarpį, teismas laikė, kad nagrinėjamu atveju paskirta ekonominė 
sankcija, nepaisant to, jog pareiškėjas ir nepripažįsta pažeidimo, laikytina 
neadekvačia padarytai veikai ir tai sudaro pagrindą pakeisti Nutarimą paskirtos 
baudos atžvilgiu, nes toks sprendimas atitinka ir protingumo bei teisingumo 
principus. 

III.

Pareiškėjas UAB ,,SP group” apeliaciniu skundu (b. l. 152–158) prašo 
pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, 
taip pat pareiškėjas prašo sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą. 
Pareiškėjas, be argumentų, nurodytų skunde pirmosios instancijos teismui, 
pažymi, kad pareiškėjas nekvestionuoja elektorinių cigarečių, neturinčių 
tabako, panašumo į įprastas cigaretes, turinčias tabako. Vis dėlto TKĮ nuostatos 
skirtos reguliuoti tabako gaminių gamybą, prekybą, laikymą, gabenimą, 
įvežimą, importą ir kt., o elektroninės cigaretės, neturinčios tabako, nepatenka į 
tabako gaminių apibrėžimą ir TKĮ taikymo sritį. Tokią poziciją yra išreiškusi ir 
Europos Komisija 2008 m. gegužės 22 Orientaciniame pranešime „Elektroninės 
cigaretės ir EB teisės aktai“. Elektroninės cigaretės laikytinos tabako gaminių 
pakaitalu. Seime užregistruoto TKĮ 2 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo 
bei įstatymo papildymo 161 straipsniu įstatymo projekte elektroninės 
cigaretės apibrėžiamos kaip tabako gaminių pakaitalai. Šiuo metu galiojantis 
TKĮ tokių draudimų, kurie numatomi nurodytu pakeitimu ir papildymu, 
nereglamentuoja. 

Pareiškėjas taip pat pažymi, kad, egzistuojant teisės spragai, yra 
pažeidžiamas teisinio tikrumo (teisinio aiškumo) principas. Pareiškėjas veikė 
laikydamasis įstatymų reikalavimų, taip pat, siekdamas teisinio tikrumo, 
2010 m. sausio 27 d. kreipėsi su prašymais dėl išaiškinimo į VTAKT, kitas 
institucijas. Gauti atsakymai iš valstybės institucijų nesuteikė teisinio tikrumo, 
nes pagal šių institucijų išaiškinimus elektroninės cigaretės nepriskirtinos nei 
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medicinos prietaisams, nei žmonėms skirtiems vaistams. Nesant harmonizuoto 
prekybos elektorinėmis cigaretėmis teisinio režimo Europos Sąjungoje, 
kiekviena ES valstybė narė turi diskreciją apsispręsti, kokiai prekių grupei 
priskirtinos elektroninės cigaretės. Atsakovas nepateikė pareiškėjui išaiškinimo. 

Pareiškėjas taip pat nurodo, kad prekyba elektorinėmis cigaretėmis 
leidžiama, nors ir ne visose, bet dalyje ES valstybių narių. Sutartis dėl Europos 
Sąjungos veikimo draudžia ne tik tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuojančius 
kiekybinius importo ir eksporto apribojimus ir visas lygiaverčio poveikio 
priemones, bet ir priemones, kurios sudaro kliūtis laisvam prekių judėjimui 
ES vidaus rinkoje. Atsakovas sukūrė tokias kliūtis, nes pareiškėjas prekiavo 
elektroninėmis cigaretėmis internetu, tad jų įsigyti galėjo ne tik Lietuvos, bet ir 
visos ES (ir trečiųjų valstybių) subjektai. Elektroninės cigaretės, skirtingai nuo 
įprastų cigarečių, neturi tabako ir dervų, neturi ar beveik neturi kancerogeninių 
medžiagų, jų žala žmonių sveikatai kol kas yra hipotetinė, o įprastų cigarečių 
žala yra akivaizdžiai įrodyta klinikiniais tyrimais. Jeigu moksliniai tam tikro 
produkto pavojingumo sveikatai įrodymai nėra galutiniai, išsamūs ir aiškūs, 
valstybės narės gali nuspręsti, kokį sveikatos apsaugos lygį jos ketina garantuoti, 
atsižvelgdamos į laisvo prekių judėjimo ES reikalavimus. Svarbu, kad taikomos 
priemonės būtų proporcingos. Paprastai Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas nustato, kad nacionalinė nuostata, draudžianti tam tikrą produktą, 
yra neproporcinga (žr., pvz., bylą Nr. 178/84, ECR 1227 ir kt.). Neproporcingas 
prekybos elektroninėmis cigaretėmis ribojimas negali būti pateisintas SESV 36 
straipsnyje numatytais pagrindais ir pažeidžia ES teisę – SESV 34 straipsnį.

Atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 168–172) prašo 
pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti pirmosios 
instancijos teismo sprendimą. Atsakovas, be argumentų, nurodytų atsiliepime 
pirmosios instancijos teisme, pažymi, kad pareiškėjas neginčija faktinių bylos 
aplinkybių. Sprendžiant dėl TKĮ 18 straipsnio 1 dalies 8 punkto pažeidimo, 
reikia vertinti prekės dizainą ir tabako gaminių išorinį panašumą, o prekės 
paskirtis nėra reikšminga aplinkybė. TKĮ reglamentuoja ir su tabako įsigijimo 
ir (ar) vartojimo skatinimu bei rėmimu susijusius santykius. Elektroninės 
cigaretės „NJOY“ imituoja tabako gaminius ir tokiu būdu skatina tabako 
gaminių įsigijimą ir vartojimą. Nelaikytina teisės spragomis tokie atvejai, kada 
aiškiai ir konkrečiai yra įtvirtintas draudimas dėl produktų, gaminių, prekių 
pardavimo, kurių dizainas imituoja tabako gaminius. Pareiškėjas nesikreipė 
į Tarnybą, į ją kreipėsi fizinis asmuo D. S., prašyme nėra nurodyta jokia jo 
atstovaujama įmonė. TKĮ 18 straipsnio 1 dalies 8 punkto reikalavimas taikomas 
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be išimčių visoms prekėms. ES valstybės narės gali pačios nuspręsti, kaip 
turėtų būti traktuojamos elektorinės cigaretės bei panašūs gaminiai, ir kokie 
teisės aktai šiems produktams turėtų būti taikomi. Priklausomybę nuo tabako 
gaminių sukelia ne tik nikotinas, bet ir pats rūkymo procesas. Nagrinėjamu 
atveju elektroninėmis cigaretėmis imituojamas rūkymas. 

Teisėjų kolegija

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

Apeliacinis skundas tenkintinas.
Byloje ginčas kyla dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 18 d. nutarimo 
Nr. 3K10/36 teisėtumo ir pagrįstumo. Iš ginčijamo Nutarimo turinio matyti, 
kad atsakovas juo nubaudė pareiškėją ekonomine sankcija už TKĮ 18 straipsnio 
1 dalies 8 punkto nuostatų pažeidimą, konkrečiai, už tai, kad pareiškėjas 
prekiavo elektroninėmis cigaretėmis. Atsakovas ginčijamame Nutarime 
konstatavo, jog parduodamas elektronines cigaretes pareiškėjas pažeidė 
TKĮ 18 straipsnio 1 dalies 8 punkto, numatančio, kad Lietuvos Respublikoje 
draudžiama gaminti ir (ar) parduoti žaislus, maisto produktus ir kitas prekes, 
kurių dizainas imituoja tabako gaminius ar jų pakuotes, reikalavimus.

Pirmosios instancijos teismas savo sprendime konstatavo, jog ginčijamas 
Nutarimas iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas, tačiau sumažino skirtos 
ekonominės sankcijos dydį.

Teisėjų kolegija, vertindama pirmosios instancijos teismo sprendimo 
teisėtumą ir pagrįstumą, visų pirma pažymi, kad byloje nekyla ginčo dėl 
to, jog pareiškėjas prekiavo elektroninėmis cigaretėmis, taip pat dėl to, kad 
elektroninės cigaretės nėra tabako gaminys ginčui aktualiu metu (t. y. ginčijamo 
Nutarimo priėmimo metu) galiojusios TKĮ redakcijos prasme (TKĮ 2 straipsnio 
2 punkte numatyta, kad „tabako gaminiai – rūkyti, uostyti, čiulpti ar kramtyti 
skirti gaminiai, pagaminti tik iš tabako (tiek genetiškai modifikuoto, tiek 
nemodifikuoto) arba kuriuose yra tabako“).

Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo matyti, kad teismas, 
aiškindamas TKĮ 18 straipsnio 1 dalies 8 punkto turinį, iš esmės laikėsi 
nuostatos, jog sprendžiant klausimą, ar buvo padarytas minėtos teisės normos 
pažeidimas, pakanka nustatyti, jog tam tikras subjektas parduoda produktus, 
kurių dizainas imituoja tabako gaminius ar jų pakuotes. Pirmosios instancijos 
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teismo manymu, pati ginčo esmė yra susijusi su parduodamu objektu. 
Ginčijamo Nutarimo analizė rodo, kad atskleisdamas TKĮ 18 straipsnio 1 dalies 
8 punkto nuostatos turinį, atsakovas, kaip ir pirmosios instancijos teismas, iš 
esmės taikė lingvistinį teisės aiškinimo metodą. 

Teisėjų kolegija, įvertinusi TKĮ 18 straipsnio 1 dalies 8 punkto turinį ir 
faktines bylos aplinkybes, tokiam minėtos teisės normos aiškinimui nepritaria. 
Šiuo atveju pažymėtina, kad lingvistinis teisės aiškinimo metodas nėra 
vienintelis ir ne visais atvejais leidžia tinkamai atskleisti teisės normos esmę. 
Teisėjų kolegija pažymi, kad aiškinant aptariamos teisės normos turinį turi būti 
taikomas ne tik lingvistinis, bet ir teleologinis aiškinimo metodas, t. y. turi būti 
įvertinami įstatymų leidėjo siekiai, ketinimai įtvirtinant ir šią teisės normą, ir 
apskritai specialų reguliavimą, taikytiną tabako gaminių apyvartai. Pagal TKĮ 
1 straipsnio 3 dalį tabako gaminiai laikomi specialiais gaminiais, kuriems 
taikomas ypatingas reguliavimas. TKĮ 1 straipsnio 2 dalis, konstatuodama, 
kad visuomenės sveikata yra viena pagrindinių vertybių, nurodo, jog TKĮ 
nuostatomis siekiama mažinti tabako gaminių vartojimą Lietuvos Respublikoje, 
jų prieinamumą (ypač nepilnamečiams asmenims) ir dėl tabako gaminių 
vartojimo atsiradusius neigiamus padarinius gyventojų sveikatai ir ūkiui. 
Analogiškai, iš TKĮ 18 straipsnio 1 dalies, įskaitant ir bylai aktualų 8 punktą, 
turinio matyti, kad ja iš esmės siekiama įtvirtinti tam tikrus tabako gaminių 
įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimo būdus. Teisėjų kolegija pažymi, kad 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas TKĮ 18 straipsnio 
1 dalies 8 punkto turinį, laikosi nuostatos, jog šios teisės normos sudėtis 
yra formali, t. y. konstatavimui, jog buvo padarytas Įstatymo 18 straipsnio 
1 dalies 8 punkto pažeidimas, pakanka nustatyti, kad Bendrovė parduoda 
produktus, kurių dizainas imituoja tabako gaminius ar jų pakuotes (žr., pvz., 
2010 m. gegužės 3 d. LVAT nutartį administracinėje byloje Nr. A525 - 638/2010; 
2010 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822- 696/2010). 
Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad šios bylos faktinės aplinkybės reikšmingai 
skiriasi nuo minėtose bylose, kuriose Lietuvos vyriausias administracinis 
teismas yra suformavęs TKĮ 18 straipsnio 1 dalies 8 punkto aiškinimo 
praktiką, nustatytų faktinių aplinkybių, nes nurodytose bylose vertintos prekės 
(produktai) nebuvo tabako gaminių pakaitalai.

Įvertinus elektroninių cigarečių savybes ir jų vartojimo ypatybes nėra 
pagrindo teigti, jog TKĮ prasme aptariamos elektroninės cigaretės imituoja 
tabako gaminius. Priešingai, tokios elektroninės cigaretės bendriausia prasme 
konkuruoja su tabako gaminiais, rinkoje jos pateikiamos kaip tabako gaminių 
pakaitalas. Tai, kad byloje aptariamo produkto paskirtis ir naudojimo būdas 
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analogiškas tabako gaminiams, pripažįsta ir atsakovas ginčijamame Nutarime, 
kuriame nurodoma, jog „aptariamu atveju produkto paskirtis ir naudojimo 
būdas yra analogiškas tabako gaminiams“. Pirmiau nurodytose teismų 
nagrinėtose bylose atitikties TKĮ 18 straipsnio 1 dalies 8 punktui požiūriu 
vertinti produktai daugiausiai buvo saldumynai, jie, kaip minėta, negali būti 
laikomi tabako gaminių pakaitalu. 

Šiuo aspektu dėmesys atkreiptinas į tai, kad įstatymų leidėjas nedraudžia 
prekiauti tabako gaminiais, tik įvairiomis priemonėmis siekia riboti jų 
vartojimą. Teisėjų kolegija taip pat konstatuoja, kad pareiškėjas, prekiaudamas 
elektroninėmis cigaretėmis, iš esmės įgyvendino ūkinės veiklos laisvę, 
kurią garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnis. Turint 
galvoje konstitucinį šios laisvės statusą manytina, kad jei įstatymų leidėjas, 
ieškodamas pusiausvyros tarp šios laisvės ir visuomeninio intereso (šiuo atveju, 
visuomenės sveikatos poreikių užtikrinimo), būtų ketinęs uždrausti gaminius, 
kurie pagal savo paskirtį ir naudojimo būdą yra analogiški nedraudžiamiems 
tabako gaminiams, jis tokį draudimą įstatymuose būtų įtvirtinęs tiesiogiai 
ir nedviprasmiškai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo 
praktikoje yra pažymėjęs, kad asmens ūkinės veiklos laisvė gali būti ribojama, 
kai yra būtina ginti vartotojų interesus, saugoti sąžiningą konkurenciją, 
kitas Konstitucijoje įtvirtintas vertybes. Tačiau jis kartu pažymėjo, kad 
įstatyme nustatyti draudimai turi būti pagrįsti, adekvatūs siekiamam tikslui, 
nediskriminaciniai, aiškiai suformuluoti (žr., pvz., Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 24 d. nutarimą; 2005 m. gegužės 13 d. 
nutarimą). 

Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad lingvistinis TKĮ 18 straipsnio 1 dalies 
8 punkto nuostatų aiškinimas, be kita ko, nulemtų paradoksalius rezultatus, nes 
prekyba elektroninėmis cigaretėmis, kurios turi tabako gaminio formą, būtų 
draudžiama, o prekyba elektroninėmis cigaretėmis, kurios neturi tokios formos, 
būtų leidžiama, nors abiejų produktų poveikis asmens sveikatai būtų tapatus. 
Dėl pirmiau minėtų priežasčių atmestinas ir pirmosios instancijos teismo 
sprendimo teiginys, kad elektroninių cigarečių prekyba nėra įteisinta, nes tam 
tikras papildomas tokios prekybos „įteisinimas“ nėra būtinas: ūkinės veiklos 
laisvė apima teisę laisvai pasirinkti verslą, o konstitucinis asmens ūkinės veiklos 
laisvės ir iniciatyvos principas sąlygoja tai, kad ūkinės veiklos reguliavimui 
būdingas bendrojo leidimo metodas: leidžiama viskas, kas nėra draudžiama 
(žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. balandžio 9 d. 
nutarimą; 2005 m. gegužės 13 d. nutarimą).

Atitinkamai, nors atsakovas ir ginčijamame Nutarime, ir bylos 
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nagrinėjimo metu akcentavo neigiamą elektroninių cigarečių poveikį asmenų 
sveikatai, šie argumentai analogiškai reikšmingi ir tabako gaminių atžvilgiu 
(TKĮ 1 str. 2 d.), tačiau, kaip minėta, įstatymų leidėjas prekybos šiais produktais 
nėra uždraudęs. Atitinkamai, šie argumentai savaime nėra pakankami aiškinti 
TKĮ 18 straipsnio 1 dalies 8 punkto turinį atsakovo nurodomu būdu ir jį taikyti 
bylos faktinėms aplinkybėms. 

Taigi nesant draudimo prekiauti tabako gaminiais, įvertinus elektroninių 
cigarečių paskirtį ir atsižvelgiant į TKĮ 18 straipsnio 1 dalies 8 punkto turinį, 
darytina išvada, kad byloje aptariamoms elektroninėms cigaretėms nėra 
pagrindo taikyti TKĮ 18 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintą draudimą. 
Turėdama galvoje pirmiau išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, 
jog šioje byloje faktinės aplinkybės, kiek ir kokiu mastu elektroninės cigaretės 
dizainas atitinka (imituoja) tabako gaminius, nėra teisiškai reikšmingos.

Dėl pirmiau išdėstytų priežasčių teisėjų kolegija daro išvadą, kad 
pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės 
normas, todėl jis naikintinas (ABTĮ 143 str.) ir priimtinas naujas sprendimas.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjo UAB „SP group“ apeliacinį skundą tenkinti.
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 

2010 m. birželio 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą: panaikinti 
Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2010 m. kovo 18 d. nutarimą Nr. 3K10/36.

Sprendimas neskundžiamas.

2.8. Dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos

2.8.1. Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teisės 
atsisakyti teikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, jeigu antrinė 
teisinė pagalba yra teikiama daugiau kaip 3 bylose

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba įgyja teisę atsisakyti suteikti 
antrinę teisinę pagalbą asmeniui, jeigu nagrinėjant prašymą, gautą po Valstybės 
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garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 4 punkto 
įsigaliojimo (2008 m. balandžio 30 d.), nustatoma, jog pareiškėjui vis dar teikiama 
(nėra nutrūkusi ar kitaip pasibaigusi) antrinė teisinė pagalba daugiau kaip trijose 
bylose, nepriklausomai nuo to, kada jam tokia pagalba buvo pradėta teikti – iki 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 4 
punkto įsigaliojimo ar jau po šios teisės normos įsigaliojimo.

Nustačius Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 
dalies 4 punkte nurodytą aplinkybę, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
tarnyba neprivalo, o tik turi teisę atsisakyti teikti antrinę teisinę pagalbą 
asmeniui. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 
7 dalis, skirtingai negu to paties straipsnio 6 dalis, esant 7 dalyje numatytoms 
aplinkybėms, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai leidžia 
pasirinkti atitinkamą elgesio modelį – realizuoti suteiktą teisę, ar ne, t. y. suteikti 
antrinę teisinę pagalbą, nepaisant minėtos faktinės aplinkybės, ar atsisakyti ją 
teikti. 

Aptariamu atveju valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba turi gana 
plačią, tačiau jokiu būdu neabsoliučią diskreciją. Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos tarnyba privalo motyvuoti administracinės diskrecijos 
įgyvendinimą, t. y. motyvuoti ir paaiškinti, kodėl ji įgyvendina bei naudojasi iš 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 4 
punkto kylančia teise.

Administracinė byla Nr. A146-71/2011
Procesinio sprendimo kategorija 24; 26 

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

 
2011 m. balandžio 18 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Romos Sabinos Alimienės, Audriaus 
Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Arūno 
Sutkevičiaus, 
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, 
dalyvaujant pareiškėjui J. R., vertėjai Gitanai Aleliūnaitei, 

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
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bylą pagal atsakovo Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
tarnybos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio 
teismo 2009 m. balandžio 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal 
atsakovo Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos skundą 
dėl Kauno apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo 
(pareiškėjas – J. R.).

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau 
– ir atsakovas, apeliantas, Kauno VGTPT) kreipėsi į teismą (I t., b. l. 5−8), 
prašydama panaikinti Kauno apskrities administracinių ginčų komisijos 
2008 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. 2008/28-(25-54)-36 (I t., b. l. 10−13), 
kuriuo Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 
2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimas Nr. TP-2-(2.2)-08-N-1795-2082 (I t., b. l. 
16−18) buvo pripažintas neteisėtu ir nepagrįstu, o Kauno VGTPT įpareigota 
teikti pareiškėjui antrinę teisinę pagalbą pagal 2008 m. rugsėjo 16 d. prašymą.

Atsakovas paaiškino, kad 2008 m. rugsėjo 16 d. Kauno VGTPT buvo 
gautas pareiškėjo J. R. (toliau – ir pareiškėjas) prašymas suteikti antrinę 
teisinę pagalbą civilinėje byloje dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, 
kurią, pasak pareiškėjo, jam padarė advokatė Giedrė Martinėnaitė. Lietuvos 
Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau – ir 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, VGTPĮ) 11 straipsnio 
7 dalies 4 punktas numato, kad tarnyba turi teisę atsisakyti suteikti antrinę 
teisinę pagalbą, jeigu pareiškėjui antrinė teisinė pagalba yra teikiama daugiau 
kaip trijose bylose. Kauno VGTPT 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. TP-
2(2.2)-08-N-1795-2082 pagrįstai atsisakė suteikti antrinę teisinę pagalbą 
pareiškėjui, nes nustatė, jog antrinė teisinė pagalba jam yra teikiama daugiau 
kaip trijose bylose (iš viso vienuolikoje bylų). Atsakovas nesutiko su Kauno 
apskrities administracinių ginčų komisijos sprendime nurodytu motyvu, 
jog įsigaliojus naujai Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 
redakcijai, kuri suteikia tarnybai teisę atsisakyti teikti antrinę teisinę pagalbą 
pareiškėjams tuo atveju, jei pagalba teikiama daugiau kaip trijose bylose, 
pareiškėjas pagrįstai galėjo tikėtis, kad pagal jo prašymą Nr. TP-1-(2.1)-1795 
bus priimtas sprendimas teikti antrinę teisinę pagalbą. Anot Kauno VGTPT, 
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Kauno apskrities administracinių ginčų komisijos sprendime minimi Kauno 
VGTPT sprendimai teikti antrinę teisinę pagalbą pareiškėjui buvo priimti 
vykdant Kauno apskrities administracinių ginčų komisijos 2008 m. liepos 18 d. 
sprendimą Nr. 2008/28-(25-27)-18 (I t., b. l. 36−43). Šiuo sprendimu Kauno 
apskrities administracinių ginčų komisija panaikino Kauno VGTPT 
sprendimus Nr. TP-2-(2.2)-08-N-620-752, Nr. TP-2-(2.2)-08-N-872-1126, 
Nr. TP-2-(2.2)-08-N-154-P-1160 ir įpareigojo teikti pareiškėjui antrinę 
teisinę pagalbą. Šie Kauno VGTPT sprendimai buvo priimti pagal pareiškėjo 
prašymus, kurie buvo gauti atitinkamai 2008 m. kovo 20 d. (Nr. TP-l-(2.1)-
620), 2008 m. balandžio 28 d. (TP-l-(2.1)-872) ir 2007 m. spalio 19 d. (Nr. 1341, 
vėlesnis Nr. TP-1-(2.1)-154-P). Šie pareiškėjo prašymai buvo gauti iki naujosios 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo redakcijos įsigaliojimo, 
todėl kai Kauno apskrities administracinių ginčų komisija panaikino dėl šių 
prašymų priimtus Kauno VGTPT sprendimus, buvo atkurta padėtis, kuri buvo 
iki panaikintų sprendimų priėmimo, t. y. iki Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo redakcijos įstatymo naujos redakcijos įsigaliojimo. Kauno 
apskrities administracinių ginčų komisijai 2008 m. liepos 18 d. sprendimu 
Nr. 2008/28-(25-27)-18 panaikinus Kauno VGTPT sprendimus Nr. TP-2-(2.2)-
08-N-620-752, Nr. TP-2-(2.2)-08-N-872-1126, Nr. TP-2-(2.2)-08-N-154-P-1160, 
Kauno VGTPT buvo įpareigota pakartotinai svarstyti pareiškėjo prašymus, 
kurie buvo gauti iki Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 
naujosios redakcijos įsigaliojimo. Kauno VGTPT, pakartotinai išnagrinėjusi 
pareiškėjo prašymus ir priimdama naujus sprendimus dėl jų, negalėjo remtis 
tuo pagrindu, kad pareiškėjui antrinė teisinė pagalba teikiama daugiau 
kaip trijose bylose, nes pareiškėjo prašymai buvo gauti iki šios Valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostatos įsigaliojimo.

Pareiškėjas J. R. su atsakovo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti 
kaip nepagrįstą. Atsiliepime (I t., b. l. 53−57) teigė, kad Kauno VGTPT 
2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimas Nr. TP-2-(2.2)-08-N-1795-2082 be jokių 
motyvų, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Priimdama šį sprendimą, 
Kauno VGTPT pažeidė konstitucinį teisėtų lūkesčių principą, nepagrįstai 
vadovavosi Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 
7 dalies 4 punktu. Antrinė teisinė pagalba kitose bylose jam buvo teikiama 
pagal prašymus, kurie buvo pateikti iki Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo naujosios redakcijos įsigaliojimo. Atsakovo sprendimas 
prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 straipsniui, 29 straipsnio 2 
daliai, 30 straipsniui ir 33 straipsnio 2 daliai, taip pat Europos žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai. Pareiškėjas taip pat teigė, kad 
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Kauno VGTPT praleido terminą skųsti Kauno apskrities administracinių ginčų 
komisijos 2008 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr.2008/28-(25-54)-36.

II.

Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 3 d. 
sprendimu (I t., b. l. 107−110) atsakovo Kauno valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos tarnybos skundą atmetė.

Teismas nustatė, kad ginčas kilo dėl atsakovo teisės atsisakyti teikti 
pareiškėjui antrinę teisinę pagalbą dėl bylų, kuriose pareiškėjui teikiama antrinė 
teisinė pagalba, skaičiaus. Teismas nustatė, kad atsakovas 2008 m. lapkričio 28 d. 
gavo Kauno apskrities administracinių ginčų komisijos 2008 m. lapkričio 14 d. 
sprendimą Nr. 2008/28-(25-54)-36 (I t., b. l. 9−13). Skundą Kauno apygardos 
administraciniam teismui dėl šio sprendimo panaikinimo atsakovas pateikė 
2008 m. gruodžio 15 d. (I t., b. l. 5−9), t. y. nepraleidęs dvidešimties dienų 
termino kreiptis į teismą nuo skundžiamo sprendimo gavimo dienos (ABTĮ 32 
str. 1 d.). 

Teismas nustatė, kad Kauno VGTPT, vadovaudamasi Valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (2008 m. balandžio 15 d. įstatymo 
Nr. X-1492 redakcija) 11 straipsnio 7 dalies 4 punktu, atsisakė pareiškėjui 
teikti antrinę teisinę pagalbą pagal jo 2008 m. rugsėjo 16 d. prašymą dėl to, jog 
antrinė teisinė pagalba pareiškėjui teikiama daugiau kaip trijose bylose. Teismas 
pažymėjo, kad naujoji Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 
(2008 m. balandžio 15 d. įstatymo Nr. X-1492 redakcija) 11 straipsnio 7 dalies 
4 punkto redakcija įsigaliojo 2008 m. balandžio 30 d. Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 4 punkte numatyta, kad 
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos turi teisę atsisakyti suteikti 
antrinę teisinę pagalbą, jeigu pareiškėjui antrinė teisinė pagalba yra teikiama 
daugiau kaip trijose bylose. Anksčiau galiojusioje Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio redakcijoje antrinės teisinės 
pagalbos teikimas asmenims pagal bylų skaičių buvo neribojamas. Teismas 
pažymėjo, kad atsakovo 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendime Nr. TP-2-(2.2)-
08-N-1795-2082 nurodyti argumentai bei valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos tarnybų sprendimai, taip pat byloje esantys pareiškėjo prašymai ir 
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų sprendimai patvirtina, kad pareiškėjo 
prašymai ir dauguma sprendimų, kuriuos vertino atsakovas, buvo teikiami 
bylose iki naujos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 
straipsnio 7 dalies 4 punkto redakcijos įsigaliojimo. Atsakovo sprendimai, t. y. 
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2008 m. liepos 30 d. Nr. TP-2-(2.2)-08-T-620-1627, 2008 m. liepos 30 d. Nr. TP-
2-(2.2)-08-T-872-1628 ir 2008 m. liepos 30 d. Nr. TP-2-(2.2)-08-T-154-P-1638, 
kuriais buvo suteikta pareiškėjui antrinė teisinė pagalba pagal jo prašymus, 
pateiktus iki naujos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 
straipsnio 7 dalies 4 punkto redakcijos įsigaliojimo, priimti po šios įstatymo 
redakcijos įsigaliojimo (I t., b. l. 22−49). Nurodytos faktinės aplinkybės 
patvirtina, kad pareiškėjas dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo kreipėsi 
iki naujos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 
dalies 4 punkto redakcijos įsigaliojimo. Pareiškėjas kreipimosi metu įgijo teisę 
gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į bylų skaičių pagal kreipimosi 
metu galiojusio Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostatas, 
kurios šios teisės neribojo. Teismas priėjo prie išvados, kad nors minėti 
atsakovo sprendimai, t. y. 2008 m. liepos 30 d. Nr. TP-2-(2.2)-08-T-620-1627, 
2008 m. liepos 30 d. Nr. TP-2-(2.2)-08-T-872-1628, 2008 m. liepos 30 d. Nr. TP-
2-(2.2)-08-T-154-P-1638, priimti po naujos Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 4 punkto redakcijos įsigaliojimo, 
tačiau teisiniai santykiai tarp pareiškėjo ir atsakovo susiklostė pareiškėjo 
prašymų pateikimo metu, galiojant senosioms Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos įstatymo normoms, neribojusioms antrinės teisinės pagalbos 
teikimo pagal bylų skaičių. Teismų praktikoje laikomasi principo lex retro non 
agit. Šis principas reiškia, kad įstatymas atgal negalioja. Teismas konstatavo, kad 
šio skundo atveju negalima reikalauti iš pareiškėjo laikytis tokių teisės normų, 
kurios negaliojo jam kreipiantis dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo, 
todėl suteikė pareiškėjui teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į 
bylų skaičių, kuriose pareiškėjui jau buvo teikiama antrinė teisinė pagalba. 
Teismas konstatavo, kad atsakovas 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. TP-2-
(2.2)-08-N-1795-2082 nepagrįstai atsisakė pareiškėjui suteikti antrinę teisinę 
pagalbą, neturėdamas faktinio ir teisinio pagrindo motyvuoti atsisakymą tuo, 
kad pareiškėjui antrinė teisinė pagalba teikiama daugiau nei trijose bylose. 

III.

Atsakovas Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba 
pateikė apeliacinį skundą (I t., b. l. 112−116, 117−122), kuriuo prašė panaikinti 
Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 3 d. sprendimą ir 
priimti naują sprendimą – skundą patenkinti. 

Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
1. Įstatymų leidėjas, priimdamas naują Valstybės garantuojamos teisinės 
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pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 4 punkto redakciją, turėjo omenyje, 
kad antrinė teisinė pagalba turi būti teikiama daugiau kaip trijose bylose 
sprendimo priėmimo momentu. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
tarnyba, priimdama sprendimą, turi atsižvelgti į įstatymų leidėjo numatytą 
apribojimą. Kauno VGTPT nustatė, kad sprendimo priėmimo metu pareiškėjui 
antrinė teisinė pagalba buvo teikiama net 11 skirtingų bylų.

2. Kauno VGTPT pareiškėjo prašymą, pateiktą galiojant naujos redakcijos 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 4 
punktui, turėjo vertinti pagal tuo metu galiojančius teisės aktus ir atsižvelgti 
į tai, kad antrinės teisinės pagalbos teikimas yra procesas, o ne vienkartinis 
veiksmas. Galiojant įstatymo nuostatai, kad tarnyba turi teisę atsisakyti suteikti 
antrinę teisinę pagalbą, jeigu pareiškėjui antrinė teisinė pagalba teikiama 
daugiau kaip trijose bylose, nepriklausomai nuo to, kada buvo pradėta teikti 
pagalbą, Kauno VGTPT 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. TP-2-(2.2)-
08-N-1795-2082 turėjo teisę atsisakyti teikti pareiškėjui antrinę teisinę pagalbą. 

3. Nors pareiškėjo prašymai, pagal kuriuos jam yra suteikta antrinė 
teisinė pagalba 11 skirtingų bylų, pateikti iki naujos Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos įstatymo redakcijos įsigaliojimo, tačiau antrinė teisinė pagalba 
pagal šiuos prašymus pareiškėjui vis dar yra teikiama ir įsigaliojus naujai šio 
įstatymo redakcijai, t. y. buvo teikiama ir naujo 2008 m. rugsėjo 16 d. prašymo 
(reg. Nr. TP-1-(2.1)-1795) pateikimo momentu, kai jau buvo įsigaliojusi nauja 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo redakcija.

4. Teisė gauti antrinę teisinę pagalbą nėra absoliuti. Ją suteikia valstybė 
savo iniciatyva ir nuožiūra, ir tik tokia apimtimi, kokia ji pajėgi šią teisę 
garantuoti. Antrinės teisinės pagalbos instituto paskirtis – suteikti kokybišką, 
efektyvią ir ekonomiškai pagrįstą antrinę teisinę pagalbą, ginant teisėtus 
interesus tų asmenų, kuriems tokia pagalba yra būtiniausia. Atsižvelgiant į tai, 
net ir esant formalioms sąlygoms, kai asmeniui antrinė teisinė pagalba turėtų 
būti teikiama, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato 
tam tikrus apribojimus. Vienas iš tokių apribojimų yra numatytas Valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 4 punkte.

5. Valstybės garantuojama teisinė pagalba turi būti teikiama vadovaujantis 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintais 
principais. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. liepos 19 d. 
administracinėje byloje Nr. A17-714/2007 konstatavo, kad antrinė teisinė 
pagalba turi būti teikiama taupiai ir racionaliai naudojant valstybės biudžeto 
lėšas, tokiu būdu užtikrinant galimybę gauti valstybės garantuojamą teisinę 
pagalbą tiems asmenims, kuriems ši pagalba iš tikrųjų yra būtina.
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6. Kauno VGTPT 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. TP-2-(2.2)-
08-N-1795-2082 atsisakydama suteikti pareiškėjui antrinę teisinę pagalbą, 
nesiekė riboti pareiškėjo teisių, o siekė užtikrinti visų asmenų, pretenduojančių 
į antrinę teisinę pagalbą, lygias teises į kvalifikuotą, efektyvią ir ekonomišką 
antrinę teisinę pagalbą. 

7. Teismuose ir administracinių ginčų komisijose nagrinėjama dešimtys 
bylų, kuriose keliamas analogiškas klausimas dėl antrinės teisinės pagalbos 
suteikimo, o šių bylų nagrinėjimo metu pareiškėjas teikia ir vėl analogiškus 
prašymus. Teigė, kad pareiškėjas piktnaudžiauja teise ir pažeidžia Valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 3 straipsnio 4 punkte įtvirtintą 
draudimo piktnaudžiauti valstybės teikiama teisine pagalba principą, 
kuris reiškia, kad dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos turėtų būti 
kreipiamasi, norint apginti pažeistas teises ir įstatymų saugomus interesus.

IV.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. balandžio 9 d. 
nutartimi administracinėje byloje Nr. A261-448/2010 (I t., b. l. 131−136) Kauno 
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos apeliacinį skundą atmetė. 
Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 3 d. sprendimą 
paliko nepakeistą.

Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad ginčui yra taikytinas 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 4 
punktas (2008 m. balandžio 15 d. įstatymo Nr. X-1492 redakcija, įsigaliojusi 
nuo 2008 m. balandžio 30 d.), kuriuo valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos tarnyba turi teisę atsisakyti suteikti antrinę teisinę pagalbą, jeigu 
pareiškėjui antrinė teisinė pagalba yra teikiama daugiau kaip 3 bylose. 
Pažymėjo, kad bylos įrodymai patvirtina, jog atsakovo 2008 m. rugsėjo 18 d. 
sprendimo Nr. TP-2-(2.2)-08-N-1795-2082 priėmimo metu pareiškėjui 
antrinė teisinė pagalba buvo suteikta po naujos Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 4 punkto redakcijos 
įsigaliojimo trijose bylose (2008 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. TP-2-(2.2)-
08-T-620-1627, 2008 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. TP-2-(2.2)-08-T-872-1628 
ir 2008 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. TP-2-(2.2)-08-T-154-P-1638). Suteikta 
ir teikiama antrinė teisinė pagalba iki VGTPĮ 11 straipsnio 7 dalies 4 punkto 
įsigaliojimo, aiškinant šią teisės normą remiantis teisės principu lex benignior 
retro agit, nepatenka į naujo teisės akto reguliavimo sferą. Tokia išvada 
grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. kovo 16 d. 
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nutarimu Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. lapkričio 23 d. 
nutarimo Nr. 872 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. spalio 16 d. 
nutarimo Nr. 773 dalinio pakeitimo“ atitikimo Įmonių įstatymo 14 straipsnio 
antrajai daliai ir įstatymui „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės 
aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“. Šiuo nutarimu Konstitucinis Teismas 
konstatavo, kad „teisės teorija ir teisės tradicijos leidžia daryti išvadą, 
kad teisinio reguliavimo srityje galioja bendra taisyklė: įstatymas neturi 
grįžtamosios galios. Šios taisyklės esmė yra ta, kad įstatymai, išskyrus kai kurias 
išimtis, paprastai „negrįžta į praeitį“, t. y. jie netaikomi įvykusiems teisiniams 
faktams ir teisinėms pasekmėms, kurios atsirado iki naujai priimto norminio 
akto įsigaliojimo“. Anot apeliacinės instancijos administracinio teismo, 
pareiškėjas, gaudamas teisinę pagalbą, neturėjo galimybės žinoti, kad suteikus 
teisinę pagalbą trijose bylose, jis vėliau pagal naują teisinį reguliavimą neteks 
teisės prašyti tokios pagalbos daugiau kaip trijose bylose ir tokiu būdu negalėjo 
pasirinkti tinkamo elgesio modelio. Todėl pareiškėjui pradėta teikti antrinė 
teisinė pagalba bylose iki 2008 m. balandžio 30 d. naujų sąlygų nustatymo, 
ribojančių teisę į antrinę teisinę pagalbą, priklausomai nuo bylų skaičiaus, kaip 
pasekmė negali būti vertinama pagal naują Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 4 punkto redakciją. Esant šioms 
aplinkybėms, atsakovo sprendimo priėmimo metu nebuvo kliūčių suteikti 
antrinę teisinę pagalbą pareiškėjui, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo 
pagrindą pripažinti, kad atsakovas 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. TP-
2-(2.2)-08-N-1795-2082 neteisėtai atsisakė suteikti antrinę teisinę pagalbą 
pareiškėjui. 

V.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. spalio 1 d. 
nutartimi (I t., b. l. 205-213) atnaujino procesą administracinėje byloje Nr. A261-
448/2010 Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 12 
punkto pagrindu.

Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo Kauno VGTPT prašyme dėl 
proceso atnaujinimo (I t., b. l. 189-190A) nurodytą Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktiką (administracinės bylos Nr. A822-1042/2009, 
Nr. A662-1207/2009, Nr. A502-1065/2009, Nr. A556-1283/2009, Nr. A146-
271/2010), konstatavo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2010 m. balandžio 19 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A261-448/2010 
padaryta išvada, kad atsakovas, spręsdamas klausimą dėl antrinės teisinės 
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pagalbos pareiškėjui teikimo, turėjo skaičiuoti tik tuos sprendimus, kuriais 
suteikta antrinė teisinė pagalba po naujos Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 4 punkto redakcijos įsigaliojimo (nuo 
2008 m. balandžio 30 d.) ir neskaičiuoti tų sprendimų, kuriais antrinė teisinė 
pagalba suteikta iki naujos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 
11 straipsnio 7 dalies 4 punkto redakcijos įsigaliojimo, neatsižvelgiant į tai, 
kad pagal tuos sprendimus antrinės teisinės pagalbos teikimas skundžiamo 
sprendimo priėmimo metu vis dar buvo tęsiamas, akivaizdžiai prieštarauja 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuotai praktikai kitose savo 
faktinėmis aplinkybėmis panašiose bylose.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kyla valstybės 
garantuojamos antrinės teisinės pagalbos teikimo teisinių santykių srityje. 
Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ginčija Kauno 
apskrities administracinių ginčų komisijos 2008 m. lapkričio 14 d. sprendimą 
Nr. 2008/28-(25-54)-36 (I t., b. l. 10−13), kuriuo nuspręsta, jog Kauno valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimas 
Nr. TP-2-(2.2)-08-N-1795-2082 (I t., b. l. 16−18) yra neteisėtas ir nepagrįstas, 
o Tarnyba įpareigota teikti pareiškėjui antrinę teisinę pagalbą pagal jo 
2008 m. rugsėjo 16 d. prašymą. Minėtu Kauno VGTPT sprendimu atsisakyta 
teikti valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą pareiškėjui J. R.

Kaip matyti iš Kauno apskrities administracinių ginčų komisijos 
2008 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 2008/28-(25-54)-36 turinio, Kauno 
VGTPT 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimas Nr. TP-2-(2.2)-08-N-1795-2082 
pripažintas neteisėtu, konstatavus, jog Kauno VGTPT nepagrįstai rėmėsi 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 4 
punktu, pagal kurį valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba turi 
teisę atsisakyti suteikti antrinę teisinę pagalbą, jeigu pareiškėjui antrinė teisinė 
pagalba yra teikiama daugiau kaip 3 bylose. Tokia išvada padaryta atsižvelgus 
į tai, jog pareiškėjo prašymai, pagal kuriuos priimti sprendimai teikti 
valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą, buvo pateikti iki Valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 4 punkto 
įsigaliojimo (2008 m. balandžio 30 d.), todėl šios bylos negalėjo būti vertinamos 
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nustatant bylų, kuriose pareiškėjui teikiama valstybės garantuojama antrinė 
teisinė pagalba, skaičių.

VII.

Teisė gauti valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą nėra 
absoliuti, ji realizuojama Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
įstatymo numatytomis sąlygomis ir tvarka. Kaip pažymima administracinėje 
jurisprudencijoje, valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą teikia 
pati valstybė savo iniciatyva bei nuožiūra ir tik tokia apimtimi, kokia ji yra 
pajėgi šią teisę garantuoti (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1042/2009, 
2009 m. spalio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1207/2009). 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje 
numatyti atvejai, kai valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba 
turi teisę atsisakyti suteikti antrinę teisinę pagalbą. Vienas iš tokių atvejų – 
aplinkybė, jog pareiškėjui antrinė teisinė pagalba yra teikiama daugiau kaip 3 
bylose.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 
dalies 4 punkte įtvirtinta elgesio taisyklė įsigaliojo nuo 2008 m. balandžio 30 d., 
priėmus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo 
2008 m. balandžio 15 d. įstatymą Nr. X-1492. Taigi nuo nurodytos datos buvo 
įtvirtinta nauja, papildoma aplinkybė, leidžianti valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos tarnybai nesuteikti pareiškėjui antrinės teisinės pagalbos. 
Pareiškėjas J. R. prašymą suteikti teisinę pagalbą, dėl kurio buvo priimtas 
ginčijamas Kauno VGTPT sprendimas, pateikė jau po minėtos normos 
įsigaliojimo. 

Išplėstinė teisėjų kolegija, išanalizavusi ir įvertinusi nagrinėjamą teisės 
normą (VGTPĮ 11 str. 7 d. 4 p.) sisteminiu, loginiu, gramatiniu, istoriniu, teisės 
principų bei teleologiniu teisės aiškinimo metodais, daro išvadą, kad valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba įgyja teisę atsisakyti suteikti antrinę 
teisinę pagalbą asmeniui, jeigu nagrinėjant prašymą, gautą po aptariamos 
teisės normos įsigaliojimo, nustatoma, jog pareiškėjui vis dar teikiama (nėra 
nutrūkusi ar kitaip pasibaigusi) antrinė teisinė pagalba daugiau kaip trijose 
bylose, nepriklausomai nuo to, kada jam tokia pagalba buvo pradėta teikti – 
iki Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 
4 punkto įsigaliojimo (2008 m. balandžio 15 d. įstatymo Nr. X-1492) ar jau po 
šios teisės normos įsigaliojimo. Iš bylos duomenų matyti, kad sprendžiant dėl 
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nagrinėjamoje byloje aktualaus prašymo suteikti teisinę pagalbą, pareiškėjui 
valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba buvo teikiama daugiau 
kaip trijose bylose, ką ir nustatė Kauno VGTPT. Nors kai kuriose iš šių bylų 
sprendimai dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo priimti iki naujos Valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 4 punkto 
redakcijos įsigaliojimo, atsižvelgiant į tai, kas išaiškinta anksčiau, šios bylos 
nagrinėjamu atveju taip pat patenka į aptariamos teisės normos veikimo sritį ir 
galėjo būti įskaičiuotos į daugiau negu trijų bylų, kuriose pareiškėjui teikiama 
antrinė teisinė pagalba, skaičių.

Pažymėtina, kad antrinės teisinės pagalbos teikimas baigiasi, kai 
visa teisinė pagalba, kuriai teikti buvo paskirta antrinė teisinė pagalba, 
yra suteikta, arba kai ji yra nutraukiama Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. 
Nagrinėjamu atveju vien tik 2008 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. TP-2-
(2.2.)-08-T-713/714-P-705, 2008 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. TP-2-(2.2)-
08-T-620-1627, 2008 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. TP-2-(2.2)-08-T-872-1628, 
2008 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. TP-2-(2.2)-08-T-154-P-1638 3 punktuose 
nurodyta, kad sprendimai galioja iki 2009 m. kovo 1 d. Pareiškėjas nepateikė 
įrodymų, kad pagal minėtus sprendimus antrinės teisinės pagalbos teikimas, 
nagrinėjant jo prašymą, buvo pasibaigęs ar nutrūkęs. Byloje taip pat nėra 
duomenų, kurie leistų teigti, kad antrinės teisinės pagalbos teikimas buvo 
pasibaigęs ir pagal kitus Vilniaus VGTPT ir Kauno VGTPT sprendimus, kuriais 
rėmėsi atsakovas. Priešingai, iš Vilniaus VGTPT pateiktos informacijos (II t., b. l. 
15−16) matyti, kad šios tarnybos 2005 m. rugpjūčio 16 d. ir 2006 m. kovo 3 d. 
sprendimais pareiškėjui suteikta antrinė teisinė pagalba yra teikiama ir šiuo 
metu. Byloje nesant duomenų, kad antrinė teisinė pagalba nurodytose bylose 
būtų nutrūkusi ar pasibaigusi, preziumuojama, kad antrinė teisinė pagalba, 
sprendžiant dėl pareiškėjo prašymo, buvo tęsiama. Pareiškėjo J. R. atsiliepime 
į Kauno VGTPT skundą (I t., b. l. 53−57) nurodyti teiginiai, kad kai kuriose iš 
Kauno VGTPT nurodytų bylų antrinė teisinė pagalba faktiškai nėra teikiama, 
kadangi advokatai nepagrįstai neatlieka savo pareigų, arba ši pagalba teikiama 
netinkamai, nevertintini, kadangi tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog ginčo sprendimo 
priėmimo metu egzistavo prielaidos taikyti Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 4 punktą, nes buvo šios normos 
dispozicijoje numatyta sąlyga – teisinė pagalba pareiškėjui buvo teikiama 
daugiau kaip 3 bylose.
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VIII.

Kaip minėta, ginčijamas Kauno VGTPT sprendimas priimtas, atsižvelgus 
į tai, jog pareiškėjui antrinė teisinė pagalba jau teikiama daugiau kaip 3 bylose. 
Kauno VGTPT sprendime išvardijami sprendimai, kurių pagrindu pareiškėjui 
teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, nurodomas teisinis pagrindas 
–Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 
4 punktas. Nors, kaip nurodyta anksčiau, nagrinėjamu atveju nustatyta 
faktinė aplinkybė, kad pareiškėjui antrinė teisinė pagalba buvo teikiama 
daugiau kaip 3 bylose, tačiau atsižvelgiant į Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies loginę konstrukciją ir vertinant visą 
šio įstatymo 11 straipsnį bei jo 6 ir 7 dalis sisteminiu ir lingvistiniu teisės 
aiškinimo būdais, darytina išvada, kad Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 4 punkto norma, nustačius jos turinį 
atitinkančias faktines aplinkybes, Kauno VGTPT tik suteikė teisę svarstyti 
klausimą dėl atsisakymo suteikti antrinę teisinę pagalbą pareiškėjui. Kitaip 
tariant, nustačius Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 
straipsnio 7 dalies 4 punkte nurodytą aplinkybę, valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos tarnyba neprivalo, o tik turi teisę atsisakyti teikti antrinę 
teisinę pagalbą asmeniui. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 
11 straipsnio 7 dalis, skirtingai negu to paties straipsnio 6 dalis, esant 7 dalyje 
numatytoms aplinkybėms, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai 
leidžia pasirinkti atitinkamą elgesio modelį – realizuoti suteiktą teisę, ar ne, 
t. y. suteikti antrinę teisinę pagalbą, nepaisant minėtos faktinės aplinkybės, ar 
atsisakyti ją teikti. 

Išplėstinė teisėjų kolegija pripažįsta, kad aptariamu atveju valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba turi gana plačią, tačiau jokiu būdu 
neabsoliučią diskreciją. Absoliuti viešojo administravimo institucijos diskrecija, 
realizuojant administracinius įgaliojimus, teisinėje valstybėje vargu ar apskritai 
gali egzistuoti. Kiekviena valdžios institucija (įstatymų leidžiamosios, įstatymų 
vykdomosios ar viešojo administravimo institucija) yra saistoma bendrųjų 
inter alia konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos 
tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės 
prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo 
valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, 
asmens dalyvavimo priimant atitinkamus sprendimus, skaidrumo ir kt.). 
Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
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tarnyba, atsisakydama suteikti antrinę teisinę pagalbą pareiškėjui Valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 4 punkto 
pagrindu, privalo motyvuoti administracinės diskrecijos įgyvendinimą, t. y. 
motyvuoti ir paaiškinti, kodėl ji įgyvendina bei naudojasi iš minėto punkto 
kylančia teise. Tokiu būdu realizuojama administracinė diskrecija suponuoja 
teisinio tikrumo ir aiškumo principų įgyvendinimą. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad teisinio tikrumo 
principas, kaip bendrasis Europos Sąjungos principas, grindžiamas akivaizdžia 
būtinybe užtikrinti, kad teisės subjektai, kuriuos liečia valstybės administracinės 
priemonės, galėtų suprasti savo teisių ir pareigų apimtį šioje sferoje (Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo 2002 m. birželio 20 d. sprendimas byloje Gerard 
Mulligan ir kiti prieš Minister for Agriculture and Food, Ireland ir Attorney 
General, Nr. C-313/99, p. 52). Konstitucinis Teismas taip pat ne kartą yra 
pabrėžęs, kad neužtikrinus asmens teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo 
ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir 
teise (Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d., 2002 m. lapkričio 25 d., 
2003 m. kovo 4 d. nutarimai).

Nors Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas tiesiogiai 
neįtvirtina kriterijų, į kuriuos atsižvelgdama valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos tarnyba, esant įstatyme numatytai aplinkybei, gali pasinaudoti teise 
atsisakyti suteikti antrinę teisinę pagalbą konkrečiam pareiškėjui, argumentuoti 
ir pagrįsti priimamą sprendimą teisiniais argumentais (be kita ko, paremtais 
objektyviomis faktinėmis aplinkybėmis) viešojo administravimo instituciją 
– valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą – be kita ko, įpareigoja 
Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtinti individualaus 
administracinio akto turiniui ir formai keliami reikalavimai.

Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad aplinkybes ar kriterijus, į 
kuriuos atsižvelgdama valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba 
įgyvendina Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 
7 dalies 4 punkte numatytą diskrecijos teisę, pirmiausia suponuoja valstybės 
garantuojamos antrinės teisinės pagalbos principai – lygiateisiškumo ir 
visų asmenų teisių bei įstatymų saugomų interesų apsaugos; valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos kokybės, efektyvumo ir ekonomiškumo; 
taikaus ginčų sprendimo prioriteto; draudimo piktnaudžiauti valstybės 
garantuojama teisine pagalba ir materialiomis bei procesinėmis teisėmis 
(VGTPĮ 3 str.) – bei šio instituto paskirtis (ginant teisėtus interesus, suteikti 
teisinę pagalbą tiems asmenims, kuriems tokia pagalba yra reikalingiausia ir 
būtiniausia). Administracinėje byloje Nr. A438-1150/2010 Lietuvos vyriausiasis 
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administracinis teismas yra konstatavęs, kad esant tokiai aplinkybei, kai 
asmeniui antrinė teisinė pagalba teikiama daugiau kaip trijose bylose, ir jis 
prašo suteikti teisinę pagalbą dar vienoje byloje, kiekvienu konkrečiu atveju 
reikia įvertinti, ar prašymas suteikti teisinę pagalbą yra siejamas su asmens 
pažeistų ar ginčijamų subjektinių teisių ir įstatymų saugomų interesų gynyba; 
koks yra tikrai ar galimai pažeistų asmens subjektinių teisių pobūdis, jų ryšys 
su kitomis bylomis, kuriose jau teikiama valstybės garantuojama teisinė 
pagalba; ar prašomos teisinės pagalbos pobūdis yra susijęs su realia asmens 
subjektinių teisių gynyba ir pan.; ar prašomos teisinės pagalbos pobūdis bus 
kokybiškas, efektyvus ir ekonomiškas bei ar nėra piktnaudžiaujama tiek 
valstybės garantuojama teisine pagalba, tiek materialiomis ir procesinėmis 
teisėmis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-1150/2010). 

Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos tarnybos diskrecijos teisei pagrįsti gali būti atsižvelgiama ir į kitas, 
pirmiau nepaminėtas, tačiau konkrečiam atvejui svarbias aplinkybes, taip pat 
į reikalavimus priimant bet kokį administracinį aktą nepažeisti bendrųjų teisės 
principų, konstitucinių žmogaus teisių. Taip pat pažymėtina, kad atsižvelgiant 
į nagrinėjamų teisinių santykių specifiką, valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos tarnyba šioje srityje, kaip pastebėta anksčiau, turi gana plačią 
diskreciją, todėl teismo atliekamas ginčijamo administracinio sprendimo 
teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimas paprastai turėtų apsiriboti patikrinimu, ar 
įgyvendindama savo diskreciją, tarnyba nepadarė aiškios aplinkybių vertinimo 
ir teisės taikymo klaidos, ar nepiktnaudžiavo įgaliojimais, ar akivaizdžiai 
neperžengė diskrecijos ribų, ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei 
uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. 
Teismas taip pat turėtų vertinti, ar priimant skundžiamą sprendimą, buvo 
laikytasi atitinkamų procedūrinių taisyklių, ar tikslios faktinės aplinkybės, 
kuriomis grindžiamas atitinkamas viešojo administravimo institucijos 
pasirinkimas.

Nors iš nagrinėjamoje byloje ginčijamo Kauno VGTPT sprendimo 
matyti, kad jame nėra labai aiškiai ir konkrečiai nurodyti teisės atsisakyti 
suteikti pareiškėjui antrinę teisinę pagalbą realizavimo motyvai, savo poziciją 
dėl tokio pasirinkimo Kauno VGTPT iš esmės pagrindė nagrinėjamos bylos 
procesiniuose dokumentuose. Todėl, nors formaliai Kauno VGTPT pažeidė 
įstatymuose, visų pirma, Viešojo administravimo įstatyme, numatytus 
reikalavimus individualiame administraciniame akte nurodyti priimamo 
sprendimo motyvus, konstatuoti, jog atsisakant suteikti pareiškėjui antrinę 
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teisinę pagalbą buvo priimtas apskritai nemotyvuotas sprendimas, nėra 
pagrindo. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, negalima vienareikšmiškai 
teigti, jog Kauno VGTPT diskrecijos realizavimo rezultatas šiuo konkrečiu 
atveju turėjo būti kitoks – Kauno VGTPT, atsisakydama suteikti pareiškėjui 
antrinę teisinę pagalbą, iš esmės tinkamai ir nepadarydama akivaizdžios 
klaidos, kvalifikavo faktines aplinkybes ir taikė įstatymą.

Bylos medžiaga patvirtina, kad Kauno VGTPT, priimdama ginčo 
sprendimą, atsižvelgė į būtinybę teikti kokybišką, efektyvią ir ekonomišką 
teisinę pagalbą, ribotą advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, skaičių, 
taip pat į aplinkybę, kad daugumoje bylų, kurioje pareiškėjui teikiama antrinė 
teisinė pagalba, keliamas analogiškas klausimas dėl antrinės teisinės pagalbos 
nesuteikimo pagrįstumo, į tai, kad pareiškėjas, Kauno VGTPT nuomone, 
piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba. Išplėstinė teisėjų 
kolegija iš esmės sutinka, kad nurodytos aplinkybės ir kriterijai galėjo būti 
pakankami motyvai diskrecijos teisei atsisakyti suteikti pareiškėjui antrinę 
teisinę pagalbą įgyvendinti. Nustatyta, kad pareiškėjui ginčijamo sprendimo 
priėmimo procedūros metu antrinė teisinė pagalba buvo teikiama 11 bylų. 
Aštuoniose iš minėtų 11 bylų valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 
teikiama pareiškėjui ginčijant Vilniaus VGTPT sprendimus, kuriais atsisakyta 
teikti antrinę teisinę pagalbą (I t., b. l. 73−81, 84, 87). Be to, pareiškėjas, 
pateikdamas 2008 m. rugsėjo 16 d. prašymą, dėl kurio ir buvo priimtas ginčo 
sprendimas, pageidavo, jog antrinė teisinė pagalba jam būtų suteikta iškeliant 
civilinį ginčą dėl jo netenkinančios valstybės garantuojamos teisinės pagalbos. 
Tai rodo, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos instituto esmė ir 
paskirtis šiuo atveju yra objektyviai iškreipta, nes riboti visuomenės resursai 
teisinei pagalbai yra nukreipti bylinėjimuisi prieš viešojo administravimo 
instituciją, kuri ir turi užtikrinti antrinės teisinės pagalbos teikimą pagal 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą. 

Nurodytų argumentų pagrindu išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, 
kad Kauno VGTPT 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimas Nr. TP-2-(2.2)-
08-N-1795-2082, kuriuo atsisakyta J. R. suteikti antrinę teisinę pagalbą pagal 
jo 2008 m. rugsėjo 16 d. prašymą, yra teisėtas. Dėl šios priežasties Kauno 
apskrities administracinių ginčų komisijos 2008 m. lapkričio 14 d. sprendimas 
Nr. 2008/28-(25-54)-36 ir Kauno apygardos administracinio teismo 
2009 m. balandžio 3 d. sprendimas naikintini.

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 
dalies 2 punktu, 162 straipsnio 1 dalies 3 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
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n u s p r e n d ž i a:

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. 
nutartį ir Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 3 d. 
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą: Kauno valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos skundą tenkinti ir panaikinti Kauno 
apskrities administracinių ginčų komisijos 2008 m. lapkričio 14 d. sprendimą 
Nr. 2008/28-(25-54)-36.

Sprendimas neskundžiamas.

2.9. Dėl energetikos teisinių santykių 

2.9.1. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimo, 
kuriuo nepritariama paskaičiuotai šilumos kainai ir kuriuo įpareigojama 
pašalinti nurodytus šilumos kainų perskaičiavimo ir nustatymo 
pažeidimus, teisinio statuso

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija) 
sprendimas, kuriuo nepritariama apskaičiuotai šilumos kainai ir kuriuo 
įpareigojama pašalinti nurodytus šilumos kainų perskaičiavimo ir nustatymo 
pažeidimus, iš esmės gali būti traktuojamas kaip Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos atsisakymas patvirtinti šilumos tiekėjo pateiktos 
perskaičiuotos šilumos kainos atitiktį teisės aktų reikalavimams. Toks sprendimas 
sukelia teisines pasekmes ne tik savivaldybei, bet ir šilumos tiekėjui, kadangi 
Komisija sprendimu būtent šilumos tiekėjui užkerta kelią taikyti šilumos kainų 
perskaičiavimo projekte apskaičiuotą šilumos kainą. Be to, įvertinus tai, kad 
Komisijos pritarimas perskaičiuotos šilumos kainai yra būtina sąlyga šilumos 
tiekėjui norint šią kainą taikyti, taip pat tai, kad priimdama sprendimą Komisija 
išreiškė savo galutinę teisiškai pagrįstą poziciją šilumos tiekėjo ir savivaldybės 
pateiktų faktinių duomenų atžvilgiu, ginčijamas Komisijos sprendimas sukelia 
teisines pasekmes, taigi yra individualus teisės aktas, kuris gali būti ginčijamas 
teisės aktų nustatyta tvarka.
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Administracinė byla Nr. A858-259/2011
Procesinio sprendimo kategorija 28

 
N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 

2011 m. vasario 7 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Romano 
Klišausko (kolegijos pirmininkas), 
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“ atstovei 
advokatei Dovilei Greblikienei,
atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovėms Vilmai 
Adamavičiūtei ir Vilmai Skinderytei,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“ apeliacinį 
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 19 d. 
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės 
bendrovės „LITESKO“ skundą atsakovui Valstybinei kainų ir energetikos 
kontrolės komisijai (trečiasis suinteresuotas asmuo Telšių rajono savivaldybė) 
dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“ (toliau – ir 
Įmonė, UAB „LITESKO“) skundu (I t., b. l. 3–17, II t., b. l. 12–45) kreipėsi 
į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti 
atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir 
Komisija, VKEKK) 2009 m. birželio 18 d. protokolinį sprendimą Nr. 02-
22 (toliau – ir Sprendimas); 2) įpareigoti Komisiją iš naujo apsvarstyti 
Įmonės filialo „Telšių šiluma“ (toliau – ir Filialas) perskaičiuotos šilumos 
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kainos projektą ir jos pagrindimą bei priimti sprendimą, atitinkantį Viešojo 
administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio reikalavimus; 3) priteisti 
iš atsakovo Komisijos bylinėjimosi išlaidas. 

Pareiškėjas nurodė, kad Komisija priėmė Sprendimą Nr. 02-22. Juo, 
vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymu (toliau – ir ŠŪĮ) ir Šilumos kainų 
nustatymo metodika (toliau – ir Metodika), konstatavo, kad: 1) Įmonės 
2009 m. kovo 30 d. raštu Nr. 03-074-2009 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos 
kainų perskaičiavimo“ (toliau – ir Raštas) pateiktas filialo „Telšių šiluma“ 
šilumos kainų perskaičiavimas atliktas su pažeidimais – neteisingai nustatytas 
infliacijos koregavimo koeficientas (Metodikos 114.5 punktas), neteisingai 
apskaičiuotas šilumos kainos padidėjimas dėl kuro kainų pokyčio (Metodikos 
114.2 punktas) ir neteisingai nustatytos faktiškai patirtos, bet nepadengtos kuro 
sąnaudos (Metodikos 114.3 punktas); 2) Telšių rajono savivaldybės (toliau – ir 
Savivaldybė) tarybos (toliau – ir Taryba) 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu 
Nr. T1-179 „Dėl šilumos kainų nustatymo“ (toliau – ir 2009 m. balandžio 23 d. 
sprendimas) šilumos kainos nustatytos su pažeidimais. Savivaldybė pažeidė ŠŪĮ 
32 straipsnio 2 dalies nuostatas, t. y. nustatė šilumos kainas, nepagrįstas tiekėjo 
būtinomis sąnaudomis; 3) Komisija įpareigojo Filialą ir Savivaldybę pašalinti 
nurodytus šilumos kainų perskaičiavimo ir nustatymo pažeidimus. Sprendimas 
yra nepagrįstas ir neteisėtas, Komisija peržengė jai suteiktos diskrecijos ribas, 
buvo pažeistos procedūros, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių 
įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Komisija 2009 m. birželio 12 d. 
paskelbė Šilumos skyriaus pažymą Nr. 05-122 „Dėl UAB „Litesko“ filialo 
„Telšių šiluma“ šilumos kainų perskaičiavimo“ (toliau – ir Pažyma), kurioje 
nurodė, kad Raštu pateiktas Filialo šilumos kainų perskaičiavimas atliktas 
su pažeidimais. Pažymoje Komisija nurodė, kad Savivaldybės sprendimas 
priimtas atsižvelgus į nepriklausomo energetikos reguliavimo eksperto V. S. 
Filialo tiekiamos šilumos perskaičiuotų kainų 2009–2010 metams pagrįstumo 
ekspertizės (toliau – ir Ekspertizė) išvadas. Savivaldybė nepateikė Įmonės 
ir šios išvados, kuria ji grindė ir motyvavo sprendimą. Esminiai Komisijos 
padaryti pažeidimai yra susiję su Metodikos pažeidimu bei VAĮ 8 straipsnio 
pažeidimu. Komisija padarė akivaizdžius pažeidimus dėl kuro kainų, taikomų 
šilumos kainų perskaičiavime, apskaičiavimo (Metodikos 77.1.4.2 punkto bei 
77.1.6. punkto prasme): Komisija grubiai pažeidė VAĮ 8 straipsnio 1 dalį, nes 
Metodikos 77.1.4.2 punkto bei 77.1.6. punkto prasme lygino faktines Įmonės 
kito kuro (biokuro (medienos) kainas su rinkos kainomis, nenurodė jokių 
teisės aktų, metodikų, ar principų, ir niekaip nepagrindė, kaip ji apskaičiavo šias 
rinkos kainas, naudotinas kainų perskaičiavimo procese; Komisija, pažeisdama 
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Metodikos 77.1.4.2 punkto bei 77.1.6. punkto reikalavimus, koregavo Įmonės 
kito kuro (biokuro (medienos) kainas, neįvertinusi objektyvių kainų skirtumo 
priežasčių, nors Metodika įsakmiai reikalauja tai atlikti. Komisija taip pat 
padarė akivaizdžius pažeidimus, apskaičiuodama kompensaciją dėl ataskaitiniu 
laikotarpiu nepadengtų sąnaudų kurui Metodikos 114.3 punkto prasme, su 
šiuo metu galiojančiose šilumos kainose įvertintomis kuro kainomis lygino 
ne faktines kito kuro kainas, bet atitinkamo laikotarpio vidutines kito kuro 
rinkos kainas, nors Metodika numato kitokį kuro kainų palyginimą. Komisija 
nenurodė jokių teisės aktų, metodikų, ar principų, ir niekaip nepagrindė, 
kokiais teisės aktais remiantis, kompensacijos (Metodikos 114.3 punktas) 
skaičiavimo tikslais, ji atliko tokį palyginimą. Komisijos sprendimas taip 
pat prieštarauja Energetikos įstatymo, Šilumos ūkio įstatymo, Nacionalinės 
energetikos strategijos nuostatoms. Taip pat Komisija, priimdama sprendimą, 
savo veiksmais pažeidė jai suteiktos diskrecijos išorines ribas. Be to, priimant 
Sprendimą, buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios 
užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.

Pareiškėjas pažymėjo, kad Komisija, neatsižvelgdama į įmonės 
paaiškinimus bei nepateikdama nurodymų dėl jų nepakankamumo ar 
netikslumo, priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą dėl tariamo kainų 
perskaičiavimo pažeidimo, tuo pažeisdama Įmonės teisėtus lūkesčius dėl 
teisingo ir pagrįsto šilumos kainų perskaičiavimo ir nustatymo. Sprendimo 
priėmimas nėra vien tik procedūrinis Komisijos aktas; priėmus protokolinį 
Sprendimą padedamas teisinis pagrindas kitam šilumos kainos perskaičiavimo 
etapui, t. y. galutiniam vienašališko šilumos kainų nustatymo įforminimui (kas 
ir buvo padaryta 2009 m. liepos 30 d.). Komisijos protokolinis sprendimas gali 
būti nagrinėjimo dalyku Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir 
ABTĮ) nustatyta tvarka. Tai pagrindžia Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo (toliau – ir LVAT) sprendimas administracinėje byloje Nr. I-4331-
473/2008, Nr. A143-910/2008. Komisijos sprendimas yra neteisėtas iš esmės, 
nes prieštarauja tiek bendriesiems energetikos sektorių reguliuojantiems, 
tiek specialiesiems šilumos ūkio sektorių reguliuojantiems teisės aktams, taip 
pat buvo priimtas, Komisijai pažeidžiant jai suteiktos diskrecijos išorines 
ribas. Nurodo, kad Komisijos sprendimas prieštarauja Metodikai. Metodikoje 
nustatytas reglamentavimas įtvirtina Komisijos pareigą, visų pirma, taikyti 
faktines kuro pirkimo kainas, o tik tuo atveju, jei Komisija mato tam tikrų 
nepagrįstų kainų skirtumo priežasčių, įvertinusi objektyvias priežastis, ji turi 
teisę kainas koreguoti. Komisija nenurodė ir nepagrindė, kaip ji apskaičiuoja 
rinkos kainas, su kuriomis lygino Įmonės faktines kuro kainas, ir taip pažeidė 
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VAĮ 8 straipsnio 1 dalį, taip pat nenurodė ir nepagrindė, kaip yra apskaičiuotos 
jos naudojamos kito kuro (biokuro, t. y. mediena) rinkos kainos. Komisijos 
nariai 2009 m. birželio 18 d. posėdyje pripažino, kad būtent Įmonė yra vienas 
iš tik kelių šilumos tiekėjų, kurie yra įdiegę tikslią biokuro svėrimo, taip pat 
šio kuro kokybinių charakteristikų matavimo (drėgnumas, pelningumas ir 
kt.) laboratorinę įrangą. Komisijos atliktas rinkos kainų paskaičiavimas yra 
nepakankamai pagrįstas, todėl prieštaraujantis teisės aktams ir neobjektyvus. 
Ūkio ministro 2005 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 4-383 buvo patvirtintos Kuro 
apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklės (toliau – ir Kuro apskaitos 
taisyklės), kurios numato reikalavimus įmonėms. Atsižvelgiant į tai, kad rinkoje 
yra tik vos keletas šilumos tiekėjų, kurie atitinka Kuro apskaitos taisyklių 
reikalavimus, akivaizdu, kad Komisija, skaičiuodama vidutinę rinkos kainą, 
neatsižvelgė į minėtas taisykles ir į vidutinę rinkos kainą, įskaičiavo tų šilumos 
tiekėjų įsigyto kuro kainas, kurie neatitinka nurodytų taisyklių reikalavimų. 
Todėl toks vidutinės kito kuro rinkos kainos skaičiavimas, prieštaraujantis 
teisės aktams, ir yra laikytinas neteisėtu bei nepagrįstu. 

Pareiškėjas nurodė, kad pagamintos šilumos kiekio (MWh) lyginimas 
su tonomis (mato vienetas, atspindintis svorį) yra neteisingas ir neobjektyvus, 
nes atsiskaitančioms pagal skirtingas tiekimo sąlygas įmonėms Komisija taiko 
skirtingus sąlyginio kuro skaičiavimus. Atsiskaitančios už pagamintą šilumos 
kiekį įmonės negali būti lyginamos su įmonėmis atsiskaitančiomis už biokuro 
kiekį dėl to, kad atsiskaitant už MWh, sąlyginio kuro kainos nedaro įtakos 
kintanti kuro kokybė ir kintantis katilų efektyvumas. Kadangi yra tiekiamas 
kuro mišinys iš skirtingos rūšies medienos (skiriasi ir degimo savybėmis), 
pagal galiojančius teisės aktus tiksliai matuojančios kuro charakteristikas 
įmonės nukenčia lyginant su tomis, kurios teikdamos Komisijai informaciją 
įveda laisvai pasirinktas, pačios Komisijos rekomenduojamas reikšmes. 
Nežinant ar nesant objektyvių perskaičiavimo principų, Komisijai pačiai 
pasirenkant konkrečiu atveju „tinkančias“ kintamųjų biokuro charakteristikų 
prielaidas (nežinant ir nematuojant faktinių charakteristikų), galima gauti bet 
kokius tikslingai siekiamus rezultatus ir jais įrodinėti bet kokias Komisijos 
pageidaujamas, tačiau objektyviai, jokiais faktiniais dydžiais, nepagrįstas 
aplinkybes. Komisijos visi svertiniam vidurkiui apskaičiuoti naudojami 
rodikliai stokoja objektyvumo. Komisija nepagrindžia, kokia skaičiavimo 
metodika buvo naudojama, kokios prielaidos buvo darytos jos atsiliepimo 
rengėjų, ir kiek tai pagrįsta galiojančiais teisės aktais bei objektyvia logika. 
Net ir jei teismas laikytų, kad Komisija turėjo teisę mažinti pareiškėjo faktinę 
kito kuro kainą iki Komisijos paskelbtos vidutinės rinkos kainos, yra visiškai 
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neaišku, kodėl Komisija pareiškėjos faktinę kainą sumažino iki 704,0 Lt/tne o 
ne iki 722 Lt/tne. Vien jau tuo remiantis yra akivaizdu, kad Komisijos atliktas 
mažinimas yra nepagrįstas. Komisijos atliktas ir Filialo atžvilgiu neobjektyviai 
pritaikytas biokuro vidutinių rinkos kainų paskaičiavimas yra netikslus, 
nepagrįstas ir prieštaraujantis teisės aktų, taip pat ir Metodikos reikalavimams.

Pareiškėjas pažymėjo, kad Komisija pirmiausiai privalo taikyti faktinę 
kito kuro (medienos) kainą, o jei ši viršija rinkos kainą, Komisija privalo 
išanalizuoti objektyvias kainų skirtumo priežastis. Palyginamąsias biokuro 
kainas nustatyti sudėtinga, nesant šio kuro kainos biržoje ar kitoje analogiškoje 
prekybinėje institucijoje, kur būtų suvienodintos (unifikuotos) įsigijimo bei 
pristatymo sąlygos. Komisijos naudojamos kito kuro vidutinės rinkos kainos 
yra apskaičiuojamos atitinkamų metų ketvirčiams, kas staigios kuro kainų 
kitimo dinamikos atveju papildomai sudaro prielaidas kritiškai vertinti tokių 
apibendrintų rodiklių objektyvumą. Komisija nukrypo nuo savo pačios 
suformuotos praktikos. Jokios 2008 metais Komisijos pripažintos Įmonės 
biokuro įsigijimo sutarčių sąlygos 2009 metais dėl papildomų paslaugų (kitose 
įmonėse esančių šilumos veiklos sąnaudų dalimi) vertės įtraukimo į medienos 
kainą 2008–2009 metais keičiamos nebuvo. Todėl nesuprantama, kodėl 
Komisija tas pačias sąlygas praėjusiais ir šiais metais vertina visiškai skirtingai. 
Metodikos 77.1.4.2 punktas aiškiai numato, kad kitų (nei dujos) kuro rūšių 
kainos nustatomos pagal paskutinio ketvirčio, einančio prieš bazinės šilumos 
kainos projekto ar perskaičiuotos šilumos kainos projekto rengimą, faktines 
kuro pirkimo kainas, t. y. nėra jokio teisinio pagrindo vertinti kitu laikotarpiu 
ar apskritai pačios Komisijos prognozuojamas būsimu laikotarpiu kito kuro 
(ne dujų) kainas. Skirtingas tų pačių biokuro pirkimo sutarčių vertinimas 
praėjusiais ir šiais metais yra visiškai nepagrįstas. Be to, motyvuodama savo 
skirtingą poziciją tų pačių sutarčių ir tų pačių sąnaudų atžvilgiu, Komisija 
2009 m. liepos 27 d. rašte Nr. R2-1196 nurodo, kad Įmonės filialo „Druskininkų 
šiluma“ atveju, perskaičiuojant šilumos kainas 2008 metais faktinė medienos 
kaina, lyginant su rinkos kaina, buvo tik 2 proc. 2,3 proc. didesnė ir įtakos 
galutinei šilumos kainai, dėl nedidelės medienos dalies kuro balanse, neturėjo. 
Tačiau toks Komisijos teiginys yra nepagrįstas ir neteisingas. Komisijos elgesys 
nesuteikia šilumos tiekėjui ir teisinio tikrumo šilumos tiekimo veikloje.

Pareiškėjas nurodė, kad tokio kuro kainų palyginimo, kokį atliko Komisija, 
skaičiuodama kompensaciją, Metodikos 114.3 punktas nenumato. Skaičiavimų 
skirtumas susidarė dėl to, kad Šilumos skyrius, skaičiuodamas nepadengtas 
kuro sąnaudas, taikė kuro kainas, ne didesnes už vidutines rinkos kainas. Taigi 
Komisijos Šilumos skyrius nevertino nepadengtų sąnaudų kurui, susidariusių 
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dėl didesnių faktinių kuro kainų, lyginant galiojančiose šilumos kainose 
Komisijos įvertintomis kuro kainomis, t. y. Komisija ne pagal Metodikos 114.3 
punktą su šiuo metu galiojančiose šilumos kainose įvertintomis kuro kainomis 
lygino ne faktines kito kuro kainas (t. y. faktiškai Bendrovės patirtas ir pirkimo 
dokumentais patvirtintas sąnaudas), bet atitinkamo laikotarpio vidutines kito 
kuro rinkos kainas. Tačiau tokie Komisijos skaičiavimai yra visiškai nepagrįsti 
ir prieštaraujantys Metodikai. Net ir tuo atveju, jeigu Komisija mano, kad 
Metodikos 114.3 punkto prasme turi teisę lyginti galiojančiose šilumos kainose 
įvertintas kuro kainas su atitinkamo laikotarpio vidutinėmis kito kuro rinkos 
kainomis, Komisija tokiu atveju turėtų laikytis ir Metodikos 77.1.6 punkte 
nustatytų principų, t. y. Komisija sprendimą realizuoti tokią savo teisę, privalėtų 
pagrįsti išsamia objektyvių kainų skirtumo priežasčių analize. 

Pareiškėjas pažymėjo, kad Sprendimas prieštarauja Energetikos 
įstatymui ir ŠŪĮ. Komisija neįvertino ir tinkamai nepaskaičiavo visų šilumos 
tiekėjo patirtų sąnaudų, tarp jų – šilumos gamybai naudojamo kuro kainų 
ir ataskaitiniu laikotarpiu nepadengtų sąnaudų kurui. Dėl šios priežasties 
Komisijos atlikti apskaičiavimai bei duoti nurodymai Įmonei suponuoja 
žymiai mažesnę kainą, nei pagrįsta Įmonės skaičiavimais, ir pati kaina 
Komisijos buvo skaičiuojama, nesilaikant Energetikos įstatyme, Šilumos ūkio 
įstatyme ir Metodikoje įvirtintų šilumos kainodaros reikalavimų. Ginčijamu 
atveju, kai į perskaičiuotą šilumos kainą įtraukiamos ne visos šilumos 
tiekėjo pagrįstai patirtos sąnaudos, šilumos tiekėjo teisė užsitikrinti pagrįstą 
rentabilumą yra neteisėtai mažinama. Pelno normos gavimą būtų galima 
garantuoti mažinant šilumos tiekėjo veiklos sąnaudas, tačiau tokiu atveju 
kiltų pagrįsta rizika tinkamai neįvykdyti įstatymų leidėjo nustatytų viešųjų 
interesų šilumos tiekimo srityje reikalavimų, tarp jų, garantuojant efektyvų, 
patikimą ir saugų šilumos tiekimą. Komisija biokuro kainas šilumos tiekėjo, 
kuris pagal teisės aktų reikalavimus atlieka būtinus tikslius kuro svėrimus ir 
laboratorinius tyrimus, jo nenaudai nepagrįstai lygina su kitais, neefektyviai 
veiklą vykdančiais šilumos tiekėjais, kurie biokurą įsigyja pažeisdami teisės 
aktų nustatytus svėrimo ir tyrimų reikalavimus. Toks palyginimas negali būti 
pagrindu normuojamų sąnaudų nustatymui. Taigi Komisijos veiksmai ne tik 
pažeidžia Energetikos įstatyme ir ŠŪĮ įvirtintą sąnaudų padengimo principą, 
bet tokiu būdu, į tiekiamos šilumos kainą neįskaičiavus objektyviai pagrįstų 
šilumos tiekėjo sąnaudų, sudaromos prielaidos investicijų į sektoriaus plėtrą, 
šilumos tiekimo efektyvumą ir kitas viešojo intereso sritis mažinimui bei 
teisėtais tiekėjo lūkesčiais pagrįstos pelno normos mažėjimui, kartu sąlygojant 
tolesnę šilumos tiekėjų nuostolingą veiklą.
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Pareiškėjas nurodė, kad Komisijos sprendimas prieštarauja Lietuvos 
Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. patvirtintai Nacionalinei energetikos 
strategijai (toliau – ir Strategija). Įstatymų leidėjas Strategijoje taip pat 
nurodo, kaip vieną iš Lietuvos energetikos sektoriaus galimybių, vietinių 
ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo plėtrą, kuri gali įnešti vis 
didesnį indėlį į Lietuvos pirminės energijos balansą, sumažinti priklausomybę 
nuo kuro importo ir sušvelninti neigiamus organinio kuro kainų augimo 
padarinius. Komisijos sprendimu pradėta Filialo centralizuotai tiekiamos 
šilumos kainos perskaičiavimo ir nustatymo praktika yra visiškai priešinga 
šiems įstatymų leidėjo formuluojamiems strateginiams energetikos sektoriaus 
tikslams. Taigi Komisijos sprendimu formuojama nauja praktika ne tik 
prieštarauja imperatyvioms teisės normoms ir įstatymų leidėjo formuojamoms 
strateginėms kryptims, tačiau taip pat gali sukelti neigiamų padarinių Lietuvos 
energetikos sektoriaus darniam vystymuisi, šilumos tiekėjų finansiniam 
pajėgumui vykdyti šilumos tiekimo saugumo bei patikimumo reikalavimus, 
ir sąlygoti šilumos, pagrįstos importuojamu iškastiniu kuru (gamtinėmis 
dujomis), kainos augimą. 

Pareiškėjas pažymėjo, kad Komisija, priimdama Sprendimą, savo 
veiksmais pažeidė jai suteiktos diskrecijos išorines ribas. Administracinėje 
teisėje diskrecijos klausimas iškyla tuomet, kai kalbama apie viešojo valdymo 
(administracinių) aktų priėmimą. Taigi administracinė diskrecija gali būti 
suprantama kaip viešojo valdymo subjekto galimybė pasirinkti elgesio 
variantą tais atvejais, kai įgyvendinant jo turimus įgaliojimus turi būti priimtas 
administracinis sprendimas, kuris paprastai būna įforminamas norminiu 
ar individualaus pobūdžio teisės aktu. Atitinkami įgalinimai Komisijai 
buvo suteikti turint tikslą įvertinti nustatomos šilumos kainos pagrįstumą 
vadovaujantis Metodikos 77.1.4.2 bei 77.1.6 punktuose įtvirtintomis taisyklėmis 
ir formulėmis. Tačiau Komisija, priimdama Sprendimą, remiantis kitokiomis 
taisyklėmis nei buvo įpareigota, šių tikslų nesiekė, todėl pažeidė jai suteiktos 
diskrecijos ribas. Komisija pažeidė ir VAĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą 
įstatymo viršenybės principą. Būtinybė nustatyti, ar Komisija, skaičiuodama 
šilumos kainas, nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos, visų pirma, sukelia 
pareigą pačiai Komisijai pasitikrinti ir esant būtinybei tokias vertinimo 
klaidas ištaisyti. Komisijai atsisakius tai padaryti, teismas turėtų tinkamai 
įgyvendinti šių institucijų diskrecijos teisės – apskaičiuoti ir patikrinti šilumos 
kainas – ribose atliktų ekonominių vertinimų teisminę kontrolę. Komisijos 
sprendimas yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės 
procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių 
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įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Komisija nepagrindė savo sprendimo, 
kaip yra reikalaujama VAĮ ir Sprendimas prieštarauja VAĮ reikalavimams. 
Būtinybė motyvuoti administracinius sprendimus yra vienas iš esminių 
šiuolaikinės administracinės teisės principų. Pareiškėjas turi teisę žinoti, 
kodėl priimtas būtent toks sprendimas, t. y. šilumos tiekėjui pagal Metodikos 
77.1.4.2 punktą pateikus Komisijai faktinius duomenis apie kito kuro 
kainas bei jos pagrindimą, Komisija neįvertinusi objektyvių kainų skirtumo 
priežasčių, kuro kainas pakoregavo taip, kad ji neviršytų pačios Komisijos 
neaiškiais kriterijais apskaičiuojamos atitinkamos kuro rūšies rinkos kainos, 
t. y. pasinaudojo Metodikos 77.1.6 punkte numatyta teise be jokio pagrindimo 
ir motyvų, nors Metodika privalomai reikalauja įvertinti objektyvias kainų 
skirtumo priežastis. Iš Pažymos akivaizdu, kad Komisija nenurodė, taip pat 
ir 2009 m. birželio 18 d. posėdyje nepateikė atsakymo, kokias kainų skirtumo 
priežastis Komisija vertino, kokias kainų skirtumo priežastis pripažino 
ar nepripažino objektyviomis, ir, atitinkamai, kuo konkrečiai remdamasi 
nusprendė jas pakoreguoti, taip pat – kokiais duomenimis remdamasi Komisija 
apskaičiuoja jos naudojamus įvairių kito kuro rūšių (ne gamtinių duju) rinkos 
kainų vidurkius. Komisija nenurodė jokių motyvų, kodėl ji nukrypo nuo 
Metodikos 114.3 punkto reikalavimų ir su į šilumos kainą įskaičiuotomis 
kito kuro kainomis lygino ne faktines anksčiau įsigyto kito kuro kainas per 
ataskaitinį laikotarpį, bet šiuo metu rinkoje esančias kito kuro kainas. Todėl 
Komisijos sprendimas prieštarauja VAĮ keliamiems reikalavimams. Pareiga 
nurodyti sprendimų motyvus įtvirtinta ir Europos Tarybos Rezoliucijos (77) 
31 „Dėl asmens apsaugos nuo administracinių institucijų aktų“ 4 principe. 
Pareiga aiškiai ir pagrįstai motyvuoti priimamus bet kokio pobūdžio 
individualius administracinius aktus viešojo administravimo subjektams 
(taigi ir Savivaldybės bei Komisijos atžvilgiu) pabrėžiama ir LVAT praktikoje 
(administracinės bylos Nr. A2-1624/2006, Nr. A5-489/2003, Nr. A2-277/2007). 
Motyvai negali būti tik deklaratyvaus pobūdžio. Jie turi būti pagrįsti nustatytais 
faktais. 

Pareiškėjas nurodė, kad Komisija Metodikos nuostatas, 
reglamentuojančias kuro kainų, taikomų šilumos kainų perskaičiavime, 
apskaičiavimą (Metodikos 77.1.4.2 p., 77.1.6 p.) bei ataskaitiniu laikotarpiu 
nepadengtų sąnaudų kurui apskaičiavimą (Metodikos 114.3 p.), taiko 
visiškai skirtingai įvairių šilumos tiekėjų atžvilgiu ir tokiais savo veiksmai 
diskriminuoja pareiškėją. Skaičiuodama nepadengtas sąnaudas kurui 
(Metodikos 114.3 punktas), susidariusias dėl didesnių faktinių kuro kainų, 
Komisija su šilumos kainose įvertintomis kuro kainomis lygindavo ir dabar 
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kitų šilumos tiekėjų atžvilgiu lygina, faktines kito kuro kainas (faktines šilumos 
įmonių patirtas sąnaudas), bet ne pačios Komisijos neaiškiais kriterijais 
apskaičiuotas atitinkamo laikotarpio vidutines kito kuro rinkos kainas. 
Tokiais veiksmais Komisija pažeidė tiek Metodikos, tiek ir Darbo reglamento 
nuostatas. Metodikos 3 punktas numato, kad šilumos kainos grindžiamos 
nediskriminavimo, sąnaudų susigrąžinimo, stabilumo, kryžminio subsidijavimo 
draudimo principais. Komisijos darbo reglamento 3 punkte numatyta, kad 
Komisijos veikla grindžiama įstatymo viršenybės, teisėtumo, lygiateisiškumo, 
kolegialaus klausimų svarstymo, politinio neutralumo, skaidrumo, tarnybinio 
bendradarbiavimo ir kitais VAĮ nustatytais principais. Taigi Komisija tas pačias 
Metodikos nuostatas taikydama skirtingai įvairių šilumos tiekėjų atžvilgiu, 
pažeidė nurodytus principus. Komisijos Sprendimas pažeidžia vartotojų 
interesus bei energetikos sektoriaus valstybinio reguliavimo tikslus. Iš biokurą 
ir kitus atsinaujinančius energijos šaltinius naudojančių kurą deginančių 
įrenginių išsiskyrusios CO2 emisijos yra prilyginamos nuliui. Deginant biokurą 
susidaro tokie patys teršalai, kaip deginant gamtines dujas, tik biokuro teršalai 
prilyginami biomasės irimo miškuose metu išsiskiriantiems teršalams, kurie 
natūraliai sugeriami žaliųjų augalų ir dėl to nesikaupia. Atsinaujinančius taršos 
šaltinius naudojantys ūkio subjektai, skirtingai nuo iškastinio kuro (dujų, 
mazuto, anglies) vartotojų yra atleidžiami nuo mokesčių už taršą, visa tai 
biokurą daro pigiu ir ekologišku kuru, kas taip pat sudarytų sąlygas šilumos 
tiekėjui mažinti šilumos kainas. 

Atsakovas Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepimu 
(I t., b. l. 56–67, III t., b. l. 7–14) su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip 
nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad protokolinis sprendimas nėra ir negali 
būti teisminio nagrinėjimo objektas. ABTĮ 2 straipsnio 14 punkte nustatyta, 
kad individualus teisės aktas yra vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas 
konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei. 
Sprendimu šilumos kainos nebuvo nustatomos, nespręstas jų apimties ar 
taikymo klausimas. Sprendimas yra Komisijos procedūrinis dokumentas. 
Sprendimas negali būti vertinamas atskirai nuo Šilumos ūkio įstatymo 
32 straipsnyje įtvirtintos šilumos kainų nustatymo procedūros. Komisija 
Sprendimu nesprendžia teisės taikymo klausimo bei nenustato teisinio 
imperatyvo šilumos ūkio subjektams. LVAT yra pasisakęs, jog į administracinį 
teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių 
individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Protokolinis 
sprendimas, įvertinant jo priėmimo teisinius pagrindus, jokių teisinių 
pasekmių pareiškėjui nesukelia. Nagrinėjamu atveju Komisijos protokoliniu 
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Sprendimu nebuvo nustatomos konkrečios kainos. Pareiškėjas iš esmės ginčija 
perskaičiuotų šilumos kainų atitikimą Šilumos ūkio įstatymui, Metodikai 
bei kitiems teisės aktams. Tačiau šilumos kainos nebuvo ir nėra taikomos 
pagal Komisijos protokolinį Sprendimą, pareiškėjui jokios teisės ir pareigos 
Sprendimu nėra sukuriamos. Administracinė byla nutrauktina.

Atsakovas pažymėjo, kad Komisija, būdama centrinis valstybinio 
administravimo subjektas, ir vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymu, 
Energetikos įstatymo 17 straipsniu bei ŠŪĮ, vykdo įstatymų priskirtas funkcijas 
ir pagal savo kompetenciją atlieka atitinkamus veiksmus centralizuotai 
tiekiamos šilumos sektoriuje. Pareiškėjas skunde teismui nurodo argumentus 
dėl skundžiamo sprendimo ekonominio pagrįstumo. LVAT savo praktikoje 
ne kartą yra konstatavęs, kad administracinių aktų ekonominio ir politinio 
tikslingumo vertinimas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai. 
Administracinio teismo kompetencija apima tikrinimą, ar viešojo 
administravimo institucija nepažeidė jai suteiktos diskrecijos išorinių ribų. 
Komisija surinko visus šilumos kainų perskaičiavimui būtinus duomenis, juos 
įvertino ir, vadovaudamasi šiais duomenimis, teisės aktų nustatyta tvarka padarė 
išvadas, kurios užfiksuotos skundžiamame sprendime. Metodikos 77.1.4.2 
punkte numatyta, kad kitų kuro rūšių kainos nustatomos pagal paskutinio 
ketvirčio, einančio prieš bazinės šilumos kainos projekto ar perskaičiuotos 
šilumos kainos projekto rengimą, faktines kuro pirkimo kainas. Metodikos 
77.1.6 punkte numatyta, kad kai šilumos tiekėjo pateikta faktinė kuro kaina 
viršija to paties laikotarpio atitinkamos kuro rūšies rinkos kainą, Komisija, 
įvertinusi objektyvias kainų skirtumo priežastis, turi teisę koreguoti kuro 
kainą, kad ji neviršytų atitinkamos kuro rūšies rinkos kainos. Ketvirtinės kuro 
rinkos kainos skelbiamos Komisijos interneto tinklalapyje. Komisijos Šilumos 
skyrius, nustatydamas biokuro (medienos) kainą, naudotiną perskaičiuojant 
šilumos kainą, vadovavosi Metodikos 77.1.4.2 punkto nuostatomis, kuriose 
įtvirtinta, kad kuro kaina nustatoma pagal paskutinio ketvirčio, einančio 
prieš perskaičiuotos šilumos kainos projekto rengimą (2008 m. IV ketvirtis), 
faktines kuro pirkimo kainas. Komisija, įvertinusi objektyvias kainų skirtumo 
priežastis, turi teisę koreguoti kuro kainą, kad ji neviršytų atitinkamos kuro 
rūšies rinkos kainos, skaičiavimuose naudojo medienos rinkos kainą – 704,0 
Lt/tne. Ketvirtinės kuro rinkos kainos skelbiamos Komisijos interneto 
tinklalapyje. Komisijos Šilumos skyrius, vertindamas medienos kainą, 
taikomą perskaičiuojant šilumos kainą ir išnagrinėjęs Įmonės su kuro tiekėjais 
pasirašytas sutartis bei kitų šilumos tiekėjų atitinkamų kuro rūšių faktines 
pirkimo kainas už tą patį laikotarpį, objektyvių priežasčių kainų skirtumui 



454

I. Administracinių teismų praktika

tarp faktinės ir vidutinės rinkos kainų pagrįsti nerado. Įmonė objektyvių 
argumentų, kodėl jų faktinė kuro pirkimo kaina yra didesnė nei rinkos faktinė 
kaina, nepateikė. Rinkos kainų skaičiavimas nėra pakankamai reglamentuotas 
teisės aktuose. Komisija rinkos kainas suskaičiavo vadovaudamasi protingumo, 
teisingumo principais bei jai suteikta diskrecijos teise. Komisijos suskaičiuotos 
rinkos kainos yra skelbiamos Komisijos tinklalapyje ir viešai prieinamos. 
Pareiškėjo atstovai dalyvauja Komisijos posėdžiuose, ne kartą organizuoti 
susitikimai, todėl VKEKK preziumuoja, kad pareiškėjas žino ir supranta, 
kaip skaičiuojamos rinkos kainos. Perskaičiuojant šilumos kainą, būtų 
vertinama vidutinė biokuro rinkos kaina. Pareiškėjas klaidingai interpretuoja 
ankstesnes Komisijos Šilumos skyriaus pažymas, susijusias su kitų įmonių ar 
pareiškėjos filialų kainų perskaičiavimu. Nors Komisija laikosi nuomonės, kad 
pareiškėjos nurodomų pažymų analizavimas nėra šios bylos dalykas (skiriasi 
ratio decidendi; jokiame teisės akte nenumatyta, kad Komisija formuoja 
precedentus; Komisija, kiekvienu atveju skaičiuodama šilumos kainas, 
vadovaujasi Metodika ir Komisijai suteiktą diskrecijos teise šilumos sektoriuje), 
pažymėjo, kad 2008 m. perskaičiuojant Įmonės filialo „Druskininkų šiluma“ 
šilumos kainas, kuro kainos, kaip ir Filialo šių metų kainų perskaičiavimo 
pažymoje, buvo nustatytos vadovaujantis Metodikos punktų reikalavimais 
77.1.4–77.1.6 punktais, t. y. taikomi tie patys principai. Pareiškėjas, neteisingai 
interpretuodamas Komisijos Šilumos skyriaus šilumos kainų perskaičiavimo 
pažymas, padaro klaidingą išvadą, neva Įmonė yra diskriminuojama. Šilumos 
tiekėjas UAB „Fortum Švenčionių energija“ su biokuro tiekėjų atsiskaito ne 
už biokuro kiekį, o už patiektos į tinklą šilumos kiekį. Todėl, perskaičiuojant 
šilumos kainą, buvo taikyta ne vidutinė medienos rinkos kaina, apskaičiuota 
litais už toną naftos ekvivalentu (Lt/tne), o litais už megavatvalandę (Lt/MWh), 
kurią perskaičiavus į kainą Lt/tne, ji gavosi didesnė nei Komisijos paskelbta 
vidutinė rinkos kaina Lt/tne. Perskaičiuojant UAB „Kretingos šilumos tinklai“ 
kainas 2008 metais, skaičiavimuose buvo naudojama akmens anglies kaina, 
nustatyta pagal su šio kuro tiekėju pasirašytą pirkimo–pardavimo sutartį. 
Didesnė nei rinkos akmens anglies kaina skaičiavimuose buvo naudota 
atsižvelgus į rinkos tendencijas. 2008 m. IV ketv. akmens anglies rinkos kaina, 
lyginant su 2008 m. III ketv., padidėja 21 proc., 2009 m. I ketv. – dar 2 proc. 
Dauguma įmonių kainų perskaičiavimo projektuose iš karto įvertina faktą, kad 
faktinės kuro kainos yra didesnės už atitinkamo laikotarpio rinkos kainas ir jas 
sumažina iki rinkos kainų. Todėl Šilumos skyriaus pažymose nėra fiksuojamas 
pažeidimas, o tik konstatuojama, kad kuro kainos, skaičiuojant nepadengtas 
kuro sąnaudas, neviršija rinkos kainų. Pareiškėjo teiginys dėl diskriminacijos ar 
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dvigubų standartų yra nepagrįstas.
Atsakovas nurodė, kad Komisija, nustatydama konkrečias kuro 

kainas, taikomas šilumos kiekio perskaičiavime, kontroliuoja, kad jos 
neviršytų vidutinių rinkos kainų, taigi, skaičiuojant ataskaitiniu laikotarpiu 
nepadengtas kuro sąnaudas turi būti laikomasi to paties principo, priešingu 
atveju šis apribojimas netektų prasmės, šilumos tiekėjai per nepadengtas 
kuro sąnaudas susigrąžintų visą skirtumą dėl didesnių faktinių kuro kainų, 
kurios nebuvo pripažintos skaičiuojant šilumos kainas. Dėl šios priežasties 
atitinkamo ketvirčio suvartoto kuro (pagal atskiras kuro rūšis) kainos yra 
lyginamos su atitinkamo ketvirčio vidutinėmis pirkto kuro rinkos kainomis. 
Toks reglamentavimas, kai lyginamos faktinės suvartoto kuro kainos su 
kuro kainomis, įskaičiuotomis į šilumos kainą, visiškai atitinka Šilumos ūkio 
įstatymo 32 straipsnio 2 punktą, kuriame numatyta, kad šilumos kainos turi 
būti grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamos), o ne faktinėmis, 
sąnaudomis. Metodikoje, kuri sukonkretina kainodarą, yra nustatyta, kad 
šilumos tiekėjų veiklos efektyvumas bei sąnaudų pagrįstumas vertinamas 
atliekant lyginamąją analizę (Metodikos 59 p.). Šilumos skyrius, skaičiavimuose 
taikydamas kuro kainas, ne didesnes už vidutines rinkos kainas, siekia 
paskatinti įmones šilumos gamybai naudoti pigesnį kurą, taip užtikrinant 
vartotojų teisę gauti pigesnę šilumos energiją ir pasiekti Šilumos ūkio įstatyme 
numatytą tikslą – mažiausiomis sąnaudomis tiekti šilumą vartotojams. Įmonė 
turi 10 filialų, kuriems kasmet yra perskaičiuojamos šilumos kainos. Nors 
Metodika detaliai nereglamentuoja, kaip skaičiuojamos nepadengtos kuro 
sąnaudos, Įmonė žino principus, kuriais vadovaujasi Komisija, skaičiuodama 
minėtas sąnaudas. Praėjusiais metais, augant šilumos kainoms, tiek Komisija, 
tiek Įmonė vadovavosi lygiai tokiais pačiais principais, kokie taikomi ir šių 
metų kainų perskaičiavime. LVAT savo praktikoje ne kartą yra pasisakęs, jog 
šilumos ūkio įstatymo tikslai gali būti pasiekti įvairiais teisinio reguliavimo 
būdais. Konkretaus būdo pasirinkimas priskiriamas teisės aktą priimančio 
viešojo administravimo subjekto kompetencijai.

Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjas, į šilumos kainą įtraukdamas 
sąnaudas, kurios negali būti pripažintinos pagrįstomis ir būtinomis, pažeidė 
Energetikos įstatymo, Šilumos ūkio įstatymo, Metodikos nuostatas. Toks 
skaičiavimas taip pat neatitinka ir kainų reguliavimo tikslų, numatytų 
Energetikos įstatyme, Šilumos ūkio įstatyme bei Metodikoje. Metodikos 59 
punkte numatytas normuojamų sąnaudų ir sąnaudų palyginimo tarp tos 
pačios grupės įmonių principas, siekiant, kad vartotojai šilumos įmonėms 
neturėtų mokėti už įmonės sąnaudas, kurias įmonės patiria neefektyviai 
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vykdydamos veiklą. Šis principas visiškai atitinka Šilumos ūkio įstatymo 32 
straipsnio 2 punkto nuostatą, kad sąnaudos yra būtinosios (valstybės 
normuojamos). Komisijos suskaičiuotos šilumos kainos visiškai atitinka ŠŪĮ 
pavestus centralizuotai tiekiamos šilumos kainų perskaičiavimo ir nustatymo 
įgaliojimus bei tikslus, dėl kurių Komisija buvo įsteigta. Komisija priėmė 
skundžiamą sprendimą pagal savo diskreciją bei vadovaudamasi galiojančiomis 
Šilumos ūkio įstatymo ir Metodikos nuostatomis, atsižvelgdama į minėtuose 
teisės aktuose įtvirtintus tikslus. Pareiškėjo teiginys, kad Sprendimas 
prieštarauja Strategijai, gali sukelti neigiamų padarinių Lietuvos energetikos 
sektoriaus vystymuisi ir pan. yra visiškai nepagrįstas ir neargumentuotas, 
laikytinas subjektyvaus pobūdžio samprotavimais. Sprendimas buvo priimtas 
įgyvendinant Šilumos ūkio įstatymo nuostatas bei vadovaujantis Metodika. 
Ji yra teisėtas ir galiojantis teisės aktas, priimtas Komisijai įgyvendinant jai 
įstatymais suteiktus įgalinimus. Skundžiamas sprendimas nepažeidžia vartotojų 
interesų bei energetikos sektoriaus valstybinio reguliavimo tikslų – Sprendimas 
apskritai nesukuria jokių teisių ar pareigų vartotojams – kainos pagal 
skundžiamą sprendimą nėra ir nebuvo taikomos. Be to, įstatymuose nurodytų 
imperatyvių normų vykdymas (Komisijos nurodymas Savivaldybei pašalinti 
Komisijos nustatytus kainų pažeidimus) – negali būti laikomas interesų 
pažeidimu. Priešingai nei teigia pareiškėjas, Komisija užtikrina vartotojų galimų 
interesų apsaugą, t. y. siekia, kad vartotojams, kai bus nustatytos šilumos kainos, 
netektų apmokėti už didesnes nei būtinosios sąnaudas arba už sąnaudas, kurias 
įmonės patiria galimai neefektyviai vykdydamos veiklą. Būtinybė nustatyti 
tinkamas, adekvačias ir teisiškai pagrįstas šilumos kainas yra neatsiejama tiek 
nuo Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintų šilumos energetikos sektoriaus teisinio 
reguliavimo tikslų, tiek ir nuo Konstitucijoje įtvirtintų teisinės valstybės, 
teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principų.

Atsakovas nurodė, kad Sprendimas apskritai nelaikytinas individualiu 
teisės aktu ir teisminio nagrinėjimo objektu. Komisijos darbo reglamento 
(toliau – ir Reglamentas) 61 punkte nustatyta, kad Komisijos posėdžiui teikiami 
klausimai turi būti visapusiškai išnagrinėti, tiksliai ir aiškiai suformuluoti, turi 
būti pateikiami siūlomi nutarimų projektai ir pažymos dėl jų. Sprendimas 
yra pagrįstas teisės normomis ir motyvuotas. Pareiškėjui yra žinoma, kad 
medžiagą Komisijos posėdžiams rengia Komisijos Šilumos skyrius – prieš 
posėdį parengiama pažyma, kurioje išdėstomi visi faktai ir motyvai, pagrįsti 
teisės normomis. Ši informacija, jei joje nėra konfidencialių duomenų, viešai 
skelbiama Komisijos tinklapyje. Ši praktika pareiškėjai yra gerai žinoma. 
Komisijos Šilumos skyrius 2009 m. birželio 11 d. parengė pažymą Nr. 05-122 
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„Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos kainų perskaičiavimo“. Šioje 
pažymoje išdėstytos tiek teisės normos, kuriomis vadovaudamasi Komisija 
priėmė sprendimą, tiek faktinės aplinkybės bei motyvai. Pareiškėjas su šia 
Pažyma susipažino ir teikė Komisijai savo pastabas. Taigi faktai ir motyvai 
išdėstyti ne tik skundžiamame sprendime, bet ir minėtoje Pažymoje, taip 
pat posėdžio metu. Šilumos skyriaus pažymoje išdėstyti faktai buvo išsamiai 
diskutuojami viešajame Komisijos posėdyje, kuris įvyko 2009 m. birželio 18 d. 
Pareiškėjas dalyvavo šiose diskusijose, aktyviai dėstė savo nuomonę ir 
kritiką dėl ketinamo priimti sprendimo, todėl laikytina, kad pareiškėjas buvo 
susipažinęs su Sprendimo motyvais ir faktinėmis aplinkybėmis. LVAT šiuo 
klausimu yra konstatavęs, kad administracinio akto pagrindimas nustatytais 
faktais ir teisės normomis nebūtinai privalo būti nurodytas pačiame akte, 
tačiau gali atsispindėti iš kitų su administracinio akto priėmimu susijusių 
dokumentų. LVAT yra pasisakęs, kad individualus administracinis aktas turi 
būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. 
Komisija, priimdama Sprendimą, galėjo ir turėjo atsižvelgti į Šilumos 
skyriaus Pažymoje pateiktus duomenis. Šioje Pažymoje buvo pateikti detalūs 
skaičiavimai, pagrindžiantys šilumos kainų perskaičiavimą. LVAT yra 
išaiškinęs, kad derinamos kainos nepagrįstumas turi būti įrodomas šalies, 
kuri ginčija tokius paskaičiavimus. Tai turi būti įrodinėjama arba pateikiant 
teisinius akivaizdžiai neteisėto skaičiavimo argumentus, pvz., pritaikyta 
įstatymu neleidžiama skaičiavimo metodika, jei tokia yra, arba tam įgaliotų 
specialistų išvadų pagrindu. Pareiškėjas nepateikė svarių teisinių įrodymų, 
kuriais remiantis būtų galima paneigti Komisijos derintų kainų apskaičiavimo 
pagrįstumą ir teisėtumą. Taigi Komisija, priimdama Sprendimą, nepažeidė 
įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų, neviršijo savo kompetencijos, todėl 
Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių 
įrodymų, paneigiančių Komisijos įvertintus duomenis, o abstraktūs ir 
subjektyvūs samprotavimai negali būti laikomi pakankami įrodymų prasme.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 19 d. 
sprendimu (III t., b. l. 173–197) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. 
Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio, 
reglamentuojančio šilumos kainodarą, 1–7 dalys numatė: šilumos kainos 
yra vienanarės arba dvinarės. Šilumos vartotojas moka už suvartotą šilumos 
energiją pagal šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodyta tvarka nustatytą vienanarę 
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arba dvinarę kainą pasirinktinai. Šilumos tiekėjas, kuris realizuoja ne mažiau 
kaip 10 GWh šilumos per metus, vadovaudamasis šilumos kainų nustatymo 
metodikomis ir atsižvelgdamas į savivaldybės institucijos ir Valstybinės kainų 
ir energetikos kontrolės komisijos pastabas, parengia ir teikia Valstybinei kainų 
ir energetikos kontrolės komisijai bei savivaldybės institucijai šilumos bazinės 
kainos projektą. Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 dienų teikia 
Komisijai bazinės kainos suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas. 
Komisija, išnagrinėjusi savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 dienų jų 
negavusi, ne vėliau kaip per 15 dienų nustato šilumos bazinę kainą. Dalyvauti 
nustatant šilumos bazines kainas kviečiamos šilumos vartotojų teises ginančios 
organizacijos. Kartu nustatomi tiekimo efektyvumo rodikliai. 

Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad atsižvelgiant į minėtas 
Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 6 ir 7 dalių nuostatas, galima teigti, kad 
tuo atveju, kai Komisija nusprendžia, kad savivaldybės taryba, apsvarsčiusi 
šilumos tiekėjo pateiktą perskaičiuotų šilumos kainų projektą ir jų pagrindimą, 
šilumos kainas ar tarifus nustatė su pažeidimais, Komisija turi teisę nurodyti 
savivaldybei esamus šilumos kainų ar tarifų nustatymo pažeidimus ir 
įpareigoti savivaldybę juos pašalinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 
dienų. Savivaldybei nepašalinus nurodytų pažeidimų, Komisija įgyja teisę 
vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainas. Šiuo konkrečiu atveju 
pareiškėjas iš esmės neginčija, kad jo pateiktame perskaičiuotų šilumos kainų 
projekte ir jų pagrindime buvo trūkumų, atsiradusių dėl gamtinių dujų kainų 
prognozės skirtumo, paskutiniame šilumos kainos perskaičiavime nustatytų 
bet nesugrąžintų (nepadengtų) kuro sąnaudų, efektyvumo koeficiento 
korekcijos (II t., b. l. 41–42), nesutinka su Telšių rajono savivaldybės tarybos 
2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T1-179 nustatyta vienanare 24,84 ct/
kWh šilumos kaina, kuri yra 0,05 ct/kWh mažesnė nei nurodyta Komisijos 
Šilumos skyriaus 2009 m. birželio 11 d. Pažymoje Nr. O5-122 „Dėl UAB 
„Litesko“ filialui „Telšių šiluma“ šilumos kainų perskaičiavimo“, todėl yra 
pagrindas manyti, kad Tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T1-
179 šilumos kaina buvo nustatyta su pažeidimais ir Komisija turėjo pagrindą 
ginčijamu sprendimu įpareigoti Savivaldybę juos pašalinti. Kadangi Šilumos 
ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalis numato, kad esamus šilumos kainų ar tarifų 
nustatymo pažeidimus privalo pašalinti savivaldybė, Komisijos sprendimas, 
kuriuo įpareigojama pašalinti tokio pobūdžio pažeidimus, nepažeidžia 
šilumos teikėjo, šiuo atveju – Įmonės – teisių ar teisėtų interesų, todėl ji neturi 
materialinės reikalavimo teisės dėl tokio pobūdžio sprendimo panaikinimo. 
Pažymėtina, kad tokio pobūdžio Komisijos sprendimu – dėl pažeidimų 
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pašalinimo – šilumos kainos nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nėra nustatomos: 
šalindama pažeidimus ir iš naujo nustatydama šilumos kainas, savivaldybė turi 
atsižvelgti į Komisijos sprendime nurodytus pažeidimus, tačiau, atitinkamai 
motyvuodama, gali visiškai ar iš dalies nesutikti su Komisijos sprendimo 
argumentais, nes kitaip Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalyje įtvirtintas 
pažeidimų šalinimo institutas neturėtų prasmės. Aplinkybė, kad Sprendimu 
pažeidimus pašalinti buvo įpareigotas ir pareiškėjas, atsižvelgiant į minėtą 
teisinį reglamentavimą, iš esmės nieko nekeičia: savivaldybei nešalinant 
pažeidimų, netgi jei ir pareiškėjas Komisijai pateiktų pakoreguotą perskaičiuotų 
šilumos kainų projektą ar papildomus duomenis jo pagrindimui, Komisija ir 
tokiu atveju turėtų vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainas. Pažymėtina, 
kad ir tuo atveju, kai savivaldybė laiku, t. y. per 30 dienų nuo jai ir Komisijai 
šilumos tiekėjo perskaičiuotų šilumos kainų projekto ir jų pagrindimo 
pateikimo, nenustato šilumos kainų, Komisija taip pat įgyja teisę vienašališkai 
nustatyti laikinas šilumos kainas, nenustatydama šilumos tiekėjui jokio termino 
pažeidimams pašalinti. Pareiškėjas, manydamas, kad Komisija nepagrįstai 
nusprendė jo pateiktą perskaičiuotų šilumos kainų projektą ir jų pagrindimą 
esant atliktą su pažeidimais, turi galimybę savo teises ginti pareikšdama 
reikalavimą dėl Komisijos sprendimo vienašališkai nustatyti laikinas šilumos 
kainas panaikinimo ir tai jis yra padaręs. Kadangi yra pagrindas manyti, 
kad pareiškėjo teisės ar teisėti interesai ginčijamu Sprendimu nėra pažeisti, 
kiti skunde ir teismo posėdyje nurodyti argumentai, susiję su Sprendimo 
nepagrįstumu ir neteisėtumu, nėra reikšmingi. Netenkinus pareiškėjo 
reikalavimo panaikinti Sprendimą, atitinkamai nėra pagrindo įpareigoti 
atsakovą iš naujo apsvarstyti Filialo perskaičiuotos šilumos kainos projektą 
ir jos pagrindimą, juo labiau, kad ir tokiu atveju Komisija turėtų vienašališkai 
nustatyti laikinas šilumos kainas, kadangi Telšių rajono savivaldybė nustatytu 
terminu nepašalino pažeidimų, t. y. iš naujo nenustatė šilumos kainų.

III.

Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“ pateikė apeliacinį 
skundą (IV t., b. l. 2–12), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2010 m. vasario 19 d. sprendimą ir perduoti bylą 
pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pareiškėjas pažymi, kad 
pirmosios instancijos teismas sprendimu paneigė pareiškėjo ABTĮ 5 straipsnio 
1 dalyje įtvirtintą teisę į teisminę gynybą. Vilniaus apygardos administracinis 
teismas nukrypo nuo LVAT (2005 m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje 
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byloje Nr. A11-443/2005, 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A502-906/2008) ir paties Vilniaus apygardos administracinio teismo 
praktikos (pvz., 2009 m. gegužės 21 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. I-522-38/2009). Pareiškėjas nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinis 
teismas taip pat pažeidė ABTĮ 5 straipsnio 1 dalį, nurodydamas, jog pareiškėjas 
neturi materialinės reikalavimo teisės. Pareiškėjo interesas yra tai, kad jo 
veikloje patiriamos būtinos sąnaudos būtų kompensuojamos, nes priešingu 
atveju jo vykdoma veikla taptų nuostolinga. Pareiškėjas savo interesą gali 
pasiekti tik reikalaudamas, kad būtų įgyvendinta jo teisė į teisingą, įstatymų 
reikalavimus atitinkantį šilumos kainos apskaičiavimą, nes būtinos sąnaudos 
būtų padengtos tik tada, kai šilumos kainos bus apskaičiuotos, laikantis 
Metodikos nurodymų. Vilniaus apygardos administracinis teismas taip pat 
pažeidė ABTĮ 5 straipsnio 1 dalį, nurodydamas, jog pareiškėjas gali ginti savo 
teises, pareikšdamas reikalavimą tik dėl Komisijos vienašališko sprendimo. 
Komisijos vienašališkas sprendimas yra ginčijamas Vilniaus apygardos 
administraciniame teisme (bylos Nr. I-2518-561/2009). Tačiau Sprendimu buvo 
priimti principiniai sprendimai, kurie vėliau turėjo įtakos priimant vienašališką 
sprendimą ir todėl Sprendimu sukurtos teisinės pasekmės gali būti ginčijamos 
nepriklausomai nuo to, kad teisme nagrinėjamas vienašališko sprendimo dėl 
kainų nustatymo teisėtumo klausimas. 

Atsakovas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepimu 
į apeliacinį skundą (IV t., b. l. 47–50) prašo Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2010 m. vasario 19 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą 
atmesti. Atsakovas pažymi, jog pagal ABTĮ 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas 
suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, 
kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. 
Teismas kiekvienu konkrečiu atveju turi nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi 
dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises, ir ar šios teisės 
(interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs 
nurodytas aplinkybes teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 
straipsnio 2–4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas 
turi skundą atmesti ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (LVAT nutartys 
administracinėse bylose Nr. A11-443/2005, Nr. A502-906/2008). Nurodoma 
LVAT praktika administracinėse bylose Nr. A662-1157/2009, Nr. A7-121/2004, 
Nr. AS442-765/2009, Nr. A662-147/2010, Nr. A556-1531/2009, Nr. A556-125/2008, 
Nr. A662-1306/2009. Protokolinis sprendimas turi privalomąjį pobūdį tik 
savivaldybei. Jis jokių teisių ar pareigų pareiškėjui nesukuria. Pareiškėjui 
taikomos šilumos kainos nustatytos Nutarimu Nr. O3-112, kuris ginčijamas 



461

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

kitoje administracinėje byloje Nr. I-2518/2009. Būtent nurodytas Nutarimas 
Nr. O3-112 sukėlė pasekmes pareiškėjui. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių 
pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ir veiksmų, teismas asmens 
teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju asmens teisių ir 
pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis.

Teisėjų kolegija

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

Apeliacinis skundas tenkintinas.
Byloje ginčas kyla dėl 2009 m. birželio 18 d. Komisijos protokolinio 

sprendimo Nr. 02-22 teisėtumo ir pagrįstumo, taip pat Komisijos pareigos 
iš naujo apsvarstyti UAB „LITESKO“ filialo „Telšių šiluma“ perskaičiuotos 
šilumos kainos projektą, jos pagrindimą ir jų pagrindu priimti sprendimą.

Pareiškėjas apeliaciniame skunde iš esmės nurodo, kad pirmosios 
instancijos teismas, savo sprendime konstatavęs, jog ginčijamas Komisijos 
protokolinis sprendimas nepažeidžia pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų, todėl 
jis neturi materialinio reikalavimo teisės dėl tokio sprendimo panaikinimo, 
taip pat nurodęs, kad netenkinus pareiškėjo reikalavimo dėl protokolinio 
sprendimo panaikinimo, nėra pagrindo įpareigoti atsakovą iš naujo apsvarstyti 
pareiškėjo pateiktą perskaičiuotos šilumos kainos projektą, priėmė neteisėtą ir 
nepagrįstą sprendimą.

Taigi būtina įvertinti, ar tokia pirmosios instancijos teismo sprendime 
padaryta išvada yra pagrįsta. Teisėjų kolegija pažymi, kad tai darant būtina 
įvertinti du aspektus: pirma, įvertinti ginčijamo akto, t. y. protokolinio 
sprendimo turinį ir pobūdį ir, antra, nustatyti šio akto sąsajas su pareiškėju, t. y. 
įvertinti, ar jis pareiškėjui sukelia teisines pasekmes.

Teisėjų kolegija, visų pirma, pažymi, kad pagal ABTĮ 5 straipsnį 
kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis 
į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas 
interesas. ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog teismas imasi 
nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad 
būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą. Šių 
teisės normų sisteminis aiškinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą 
asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių 
teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Taigi, konkrečiu atveju 
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turi būti vertinami ginčijamo akto priėmimo teisiniai pagrindai bei pasekmės, 
sukeliamos pareiškėjui, ir, atsižvelgiant į tai, sprendžiama, ar toks aktas 
yra individualus teisės aktas, skųstinas administraciniam teismui (žr., pvz., 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A858-1467/2010).

Pastebėtina ir tai, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
praktikoje laikomasi nuostatos, kad Komisijos protokolinio sprendimo forma 
priimti aktai, įvertinus jų turinį, gali būti traktuojami kaip teisės aktai (žr., 
pvz., 2005 m. lapkričio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A14-1757/2005; 
2008 m. lapkričio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1874/2008; 
2009 m. gruodžio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-765/2009; 
2010 m. lapkričio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-3360/2010).

Atitinkamai, nagrinėjamoje byloje būtina įvertinti ginčijamo 
protokolinio sprendimo turinį. Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „Litesko“ 
2009 m. kovo 30 d. raštu Nr. 03-074-2009 „Dėl centralizuotai tiekiamos 
šilumos kainų perskaičiavimo“ VKEKK ir Telšių rajono savivaldybės tarybai 
pateikė filialo „Telšių šiluma“ šilumos kainų perskaičiavimo projektą, pagal 
kurį vienanarė šilumos kaina yra 25,52 ct/kWh (I t., b. l. 68−176). Telšių 
rajono savivaldybės taryba 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T1-179 
nepritarė Įmonės paskaičiuotai kainai ir UAB „Litesko“ nustatė 24,84 ct/k 
Wh vienanarę šilumos kainą (I t., b. l. 178). Komisija 2009 m. birželio 18 d. 
protokoliniu sprendimu Nr. 02-22, inter alia, konstatavo, kad ir UAB 
„Litesko“ 2009 m. kovo 30 d. raštu Nr. 03-074-2009 „Dėl centralizuotai 
tiekiamos šilumos kainų perskaičiavimo“ pateiktame filialo „Telšių šiluma“ 
šilumos kainų perskaičiavimo projekte, ir Telšių rajono savivaldybės tarybos 
2009 m. balandžio 23 d. sprendime Nr. T1-179 šilumos kainos nustatytos 
su pažeidimais, taip pat įpareigojo UAB „Litesko“ filialą „Telšių šiluma“ ir 
Telšių rajono savivaldybės tarybą pašalinti VKEKK nurodytus šilumos kainų 
perskaičiavimo ir nustatymo pažeidimus.

Vertindama UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos kainos 
perskaičiavimo ir nustatymo proceso eigą teisėjų kolegija, visų pirma, pažymi, 
kad, kaip matyti iš, inter alia, LR energetikos įstatymo 17 straipsnio ir LR 
Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio nuostatų, VKEKK de jure ir de facto 
užtikrina šilumos tiekėjų taikomų kainų atitikties teisės aktų reikalavimams, 
įskaitant ir jų atitiktį orientacijos į sąnaudas principui, kontrolę. Pagal Šilumos 
ūkio įstatymo 32 straipsnio 4, 6, 7 dalis Komisija nustato ir bazines šilumos 
kainas, ir dalyvauja nustatant perskaičiuotas šilumos kainas. Kaip matyti iš 
Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies nuostatų, Komisijai nepritarus 
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šilumos tiekėjo pateiktam šilumos kainos perskaičiavimui, taip pat nepritarus 
savivaldybės tarybos nustatytai šilumos kainai, tokia kaina negali būti 
taikoma. Taigi Komisijos pritarimas perskaičiuotai šilumos kainai yra būtina 
sąlyga norint taikyti tokią kainą. Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, 
kad pagal Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalį Komisijos nurodymas 
savivaldybės tarybai yra privalomas, nes minėtoje teisės normoje yra aiškiai 
nurodyta, kad „Komisija nurodo savivaldybei esamus šilumos kainų dedamųjų 
nustatymo pažeidimus. Savivaldybė privalo juos pašalinti ne vėliau kaip per 30 
kalendorinių dienų“. Taigi šiuo atveju negalima sutikti su pirmosios instancijos 
teismo išvada, kad Komisijai nurodžius trūkumus ir įpareigojus savivaldybę 
juos ištaisyti, savivaldybė gali motyvuotai iš dalies ar visiškai nesutikti su 
Komisijos sprendimo argumentais. Toks teiginys yra pagrįstas tik tiek, kiek 
savivaldybė, nesutikdama su Komisijos pavedimu savivaldybei, gali ginčyti 
tokio pavedimo teisėtumą ir pagrįstumą teisės aktų nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytus argumentus darytinos dvi išvados. 
Pirma, tam, kad šilumos tiekimo įmonė galėtų taikyti perskaičiuotą šilumos 
kainą, būtinas Komisijos pritarimas. Antra, Komisijos pavedimas savivaldybei 
pašalinti nurodytus šilumos kainos perskaičiavimo pažeidimus yra privalomas. 
Vertinant konkrečiai šios bylos faktines aplinkybes pažymėtina, kad priimdama 
protokolinį sprendimą Komisija išreiškė savo galutinę poziciją, t. y. UAB 
„Litesko“ ir Telšių rajono savivaldybės tarybos pateiktus faktinius duomenis 
įvertino jų atitikties teisės aktų, įskaitant Šilumos ūkio įstatymą, reikalavimams 
požiūriu. Nors atsakovas teigia, kad toks sprendimas nėra galutinis, t. y. juo 
vienašališkai nėra nustatoma šilumos kaina, be to, savivaldybei šalinant 
Komisijos nurodytus pažeidimus gali paaiškėti naujų faktinių aplinkybių, 
kurios nulemtų kitokią šilumos kainą, toks argumentas atmestinas. Šiuo 
aspektu pažymėtina, kad savivaldybei neištaisius klaidų Komisijos vienašališkai 
nustatoma kaina būtų paremta protokoliniame sprendime išdėstytais 
argumentais, t. y. Komisija tų pačių faktinių duomenų pagrindu neturėtų 
teisės kitaip skaičiuoti tvirtinamą šilumos kainą, taigi, kaip minėta, jos galutinė 
pozicija dėl šilumos tiekėjo pateikto perskaičiuotos šilumos kainos projekto 
įtvirtinta būtent ginčijamame protokoliniame sprendime. Jei vėliau paaiškėtų 
naujų faktinių aplinkybių, kurios nulemtų kitokį šilumos kainų skaičiavimą, 
toks sprendimas turėtų būti traktuotinas kaip naujas sprendimas, nes jis būtų 
priimtas kitų faktinių aplinkybių pagrindu.

Įvertinusi tai, kad, kaip minėta, Komisijos pritarimas perskaičiuotos 
šilumos kainai yra būtina sąlyga pareiškėjui norint šią kainą taikyti, taip pat tai, 
kad priimdama protokolinį sprendimą Komisija išreiškė savo galutinę teisiškai 
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pagrįstą poziciją pareiškėjo ir Telšių rajono savivaldybės pateiktų faktinių 
duomenų atžvilgiu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ginčijamas protokolinis 
sprendimas sukelia teisines pasekmes, taigi yra individualus teisės aktas, kuris 
gali būti ginčijamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Taip pat būtina įvertinti, ar ginčijamas protokolinis sprendimas sukelia 
teisines pasekmes pareiškėjui. Pirmosios instancijos teismas ir atsakovas 
atsiliepime į apeliacinį skundą iš esmės teigia, kad ginčijamas protokolinis 
sprendimas teisines pasekmes sukelia tik Telšių rajono savivaldybei, nes būtent 
ją įpareigoja ištaisyti Komisijos nustatytus pažeidimus.

Įvertinusi byloje taikytinas teisės normas ir faktines bylos aplinkybes 
teisėjų kolegija tokiam požiūriui nepritaria.

Šiuo aspektu pažymėtina, kad, kaip matyti iš Šilumos ūkio įstatymo, 
inter alia, jo 32 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatų, valstybės reguliuojamos 
šilumos kainos grindžiamos, be kita ko, orientacijos į sąnaudas principu. Taigi 
šilumos tiekėjas, teikdamas šilumą vartotojams, yra tiesiogiai suinteresuotas, 
kad jo taikoma šilumos kaina (kaina, kurios atitiktį minėtam principui 
patvirtino kompetentinga institucija) užtikrintų jo patiriamų būtinųjų sąnaudų 
padengimą. Atitinkamai, pareiškėjas, laikydamasis teisės aktų nustatytos 
tvarkos, pateikė perskaičiuotos šilumos kainos projektą, kuris, jo manymu, 
atitinka orientacijos į sąnaudas principą. Atsakovas protokoliniu sprendimu 
nusprendė priešingai, t. y. konstatavo, kad aptariama šilumos kaina neatitinka 
teisės aktų nustatytų reikalavimų. Vadinasi, būtent Komisijos priimtas 
ginčijamas protokolinis sprendimas yra vienintelė priežastis, kliūtis, dėl kurios 
pareiškėjas negali taikyti, jo manymu, sąnaudomis pagrįstos šilumos kainos. 
Kaip minėta pirmiau, ginčijamas protokolinis sprendimas išreiškia galutinę 
VKEKK poziciją šiuo klausimu. 

Teisėjų kolegija pažymi, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 
15 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, jog administraciniai teismai sprendžia 
bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų 
teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus 
veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. Kaip 
matyti iš ginčijamo protokolinio sprendimo turinio, juo iš esmės atsisakoma 
patvirtinti, kad pareiškėjo pateiktas šilumos kainų perskaičiavimo projektas 
atitinka teisės aktų reikalavimus. Kaip minėta, toks Komisijos patvirtinimas yra 
būtina sąlyga norint taikyti pareiškėjo perskaičiuotas šilumos kainas. Vadinasi, 
ginčijamas protokolinis sprendimas iš esmės gali būti traktuojamas kaip 
Komisijos atsisakymas patvirtinti pareiškėjo pateiktos perskaičiuotos šilumos 
kainos atitiktį teisės aktų reikalavimams. Taigi darytina išvada, kad protokolinis 
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sprendimas sukelia teisines pasekmes ne tik savivaldybei, bet ir pareiškėjui, 
kadangi atsakovas protokoliniu sprendimu būtent pareiškėjui užkirto kelią 
taikyti šilumos kainų perskaičiavimo projekte apskaičiuotą šilumos kainą, yra 
tiesioginė ir individuali sąsaja tarp pareiškėjo intereso taikyti orientacijos į 
sąnaudas principu pagrįstą šilumos kainą ir ginčijamo protokolinio sprendimo. 
Byloje ginčas būtent ir kyla dėl to, ar toks atsakovo atsisakymas patvirtinti 
perskaičiuotos šilumos kainos atitiktį teisės aktams yra teisėtas ir pagrįstas. 

Pirmiau išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad 
ginčijamas Komisijos protokolinis sprendimas pareiškėjui sukelia teisines 
pasekmes. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad 
pareiškėjas šioje byloje neturi materialinio reikalavimo teisės. Pirmosios 
instancijos teismas, nevertinęs protokolinio sprendimo turinio, negalėjo 
pagrįstai konstatuoti, jog juo nėra pažeidžiamos pareiškėjo teisės ar teisėti 
interesai. 

Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog apeliacinės instancijos teismas tikrina 
priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą, o 
pirmosios instancijos teismas privalo ištirti visas faktines bylos aplinkybes ir 
jas teisiškai įvertinti. Vien tik Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 
teisiškai įvertinus reikšmingas faktines aplinkybes, kurios nebuvo tirtos ir 
vertintos 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. Kaip matyti iš 
pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio, teismas, konstatavęs, jog 
pareiškėjas neturi materialaus reikalavimo teisės, bylos iš esmės nenagrinėjo. 
Dėl pirmiau išdėstytų priežasčių pirmosios instancijos teismo sprendimas 
naikintinas, o byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Pareiškėjo UAB „Litesko“ apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 19 d. 

sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti 
iš naujo.

Nutartis neskundžiama.
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2.10. Dėl administracinių ginčų komisijų priimtų sprendimų

2.10.1. Dėl administracinių ginčų komisijų teisės panaikinti skundžiamą 
administracinį aktą

Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų 40 punkte pateiktas baigtinis 
sprendimų, kuriuos turi teisę priimti administracinių ginčų komisija, ikiteismine 
tvarka išnagrinėjusi administracinį ginčą, sąrašas. Šiame sąraše administracinių 
ginčų komisijos sprendimo, kuriuo būtų galima panaikinti skundžiamą 
administracinį aktą, nėra. Todėl atsižvelgiant į viešojoje teisėje galiojantį principą, 
kad tai, kas nėra tiesiogiai leista, yra uždrausta, minėta nuostata plečiamai 
negali būti aiškinama. Vyriausioji administracinių ginčų komisija nėra teisminė 
institucija, todėl jos įgaliojimai negali būti prilyginami teismo įgaliojimams. 

Administracinė byla Nr. A556-329/2011
Procesinio sprendimo kategorija 26; 37.1; 38

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

 
2011 m. kovo 28 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir 
Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), 
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Tomui Bagdanskiui,
atsakovo atstovui Valdui Dambravai,
trečiajam suinteresuotam asmeniui V. L.,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo R. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d. sprendimo administracinėje byloje 
pagal atsakovo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos prašymą pareiškėjui 
R. R., tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. L. ir valstybės įmonei Vilniaus 
miškų urėdijai dėl sprendimo panaikinimo. 



467

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

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Atsakovas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (toliau – ir 
atsakovas, Tarnyba) teismui padavė prašymą (I t., b. l. 2−5), prašydamas 
panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir VAGK) 
2009 m. lapkričio 11 d. sprendimą Nr. 3R-212(2009/05-4R-289).

Atsakovas paaiškino, kad VAGK sprendimą grindė neteisingu teiginiu, 
jog „nėra surinkti duomenys dėl to, ar R. R. yra tinkamas atsakomybės 
subjektas“. R. R. yra VĮ Vilniaus miškų urėdija vadovas, atstovauja juridiniam 
asmeniui ir veikia darbdavio vardu. Neteisingas teiginys, kad Tarnyba tyrė 
veikas, numatytas Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 
5 punkte, o įspėjimą skyrė neva nepagrįstai vadovaudamasi minėto įstatymo 
6 straipsnio 1 dalies 4 punktu, o šiuose straipsniuose „apibrėžta veika iš esmės 
skiriasi“. Šios normos apibrėžia tapačius teisinius santykius, pareiškėjas ne tik 
nevykdė pareigos apsaugoti darbuotoją nuo persekiojimo, bet pats pareigą 
nepersekioti pažeidė. Neteisingas teiginys, kad įrodinėjimo pareiga dėl moterų 
ir vyrų lygių teisių pažeidimo tenka Tarnybai. Pareiškėjui buvo skirtas įspėjimas 
už diskriminaciją lyties pagrindu, todėl įrodinėjimo pareiga tenka būtent 
pareiškėjui. VAGK išvada, kad įstatymo 21 straipsnyje įtvirtinta įrodinėjimo 
pareigos taisyklė „netaikytina įstatymo 6 str. 1 d. 4 p. pažeidimui konstatuoti“ 
yra neteisinga. Per įvykusius susitikimus R. R. nepateikė nei informacijos, nei 
nurodė apklausti tinkamus asmenis. Pažymėjo, kad V. L. nebuvo gavusi raštiškų 
nuobaudų ar priekaištų iki skundo padavimo, todėl VAGK teiginys, kad nėra 
įrodymų, patvirtinančių, jog nebuvo nusiskundimų V. L. darbu, nepagrįstas. V. 
L. į gydymo įstaigą kreipėsi ne tik iki skundo padavimo, bet ir vėliau, apie tai V. 
L. buvo apklausta VAGK posėdyje, tačiau vėliau šis faktas buvo ignoruojamas.

Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo prašymą (I t., b. l. 59–65) prašė jį 
atmesti kaip nepagrįstą, o Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 
2009 m. lapkričio 11 d. sprendimą Nr. 3R-212(2009/05-4R-289) palikti 
nepakeistą; priteisti iš Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos bylinėjimosi 
išlaidas pareiškėjo naudai.

Pareiškėjas paaiškino, jog tiek Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 
5 straipsnyje, tiek 6 straipsnyje įtvirtinta, kad teisinės pareigos bei teisinės 
atsakomybės subjektas yra darbdavys. Pagal Darbo kodekso 16 straipsnį, 
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darbdavys gali būti įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, 
nepaisant nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, 
turinti darbinį veiksnumą ir teisnumą. Darbdaviai įgyja teises ir prisiima 
pareigas, jas įgyvendina per savo organus ir administraciją. V. L. darbdavys 
yra valstybės įmonė (toliau – ir VĮ) Vilniaus miškų urėdija, o pareiškėjas yra 
darbdavio atstovas. Pagal įstatymo 5, 6 straipsnius, atsakomybės subjektas 
yra darbdavys, o ne jo įgaliotas asmuo. Dėl šių motyvų VAGK teisingai ir 
pagrįstai išaiškino, kad pareiškėjas šiuo atveju nėra tinkamas subjektas. 
Pareiškėjas palaiko VAGK nuomonę, jog įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 punkte 
pažeidimas padaromas neveikimu, o įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkte 
pažeidimas pasireiškia aktyviais veiksmais. Pareiškėjui įspėjimas skirtas dėl 
įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkto pažeidimo, tačiau pareiškėjas nepadarė 
jokių veiksmų, kurie galėtų būti vertinami kaip minėtas pažeidimas, o Tarnybos 
pažymoje nėra nurodyta jokių konkrečių aktyvių pareiškėjo veiksmų. Be to, 
atsižvelgiant į įstatymo 23 straipsnio 1 dalies nuostatas, konstatuotina, kad 
tyrimo baigiamajame dokumente, pažymoje, turi būti konstatuoti konkretūs 
darbdavio persekiojimo veiksmai, nurodyta, kuo pasireiškia persekiojimo 
veiksmų pobūdis, kokiomis aplinkybėmis, kokie įrodymai tai patvirtina. 
Įstatymo 21 straipsnyje įtvirtinta prezumpcija dėl diskriminacijos fakto buvimo 
taikoma tik nagrinėjant bylas dėl diskriminacijos lyties pagrindu, kitais atvejais 
galioja asmens nekaltumo prezumpcija. Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas (toliau – ir LVAT) 2008-05-29 nutartimi administracinėje byloje 
Nr. A525-825-08 yra išaiškinęs, kad įstatymo 21 straipsnyje įtvirtinta taisyklė 
neatleidžia Tarnybos nuo pareigos asmens skundo tyrimo metu išsiaiškinti visas 
būtinas aplinkybes ir visas išvadas pagrįsti surinktais įrodymais. Kontrolierius 
privalo nustatyti sprendimų ar veiksmų buvimo ar nebuvimo faktą, pagrįsti 
visus pažeidimo sudėties elementus. Tik tuomet, kai ginčas persikelia į teismą 
ar kitą kompetentingą instituciją, lygių galimybių kontrolieriaus sprendimu 
įstatymo pažeidimu apkaltintas asmuo turi įrodyti, kad jis pažeidimo nepadarė. 
Pareiškėjo teigimu, VĮ Vilniaus miškų urėdija (darbdavys) tinkamai vykdė 
įstatymo reikalavimus, ėmėsi priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas 
nuo priešiško elgesio, neigiamų pasekmių ir kitokio persekiojimo. Pažymėjo, 
kad V. L. darbo trūkumai yra tęstinio pobūdžio, žodines pastabas pareiškėjas ir 
urėdijos kolektyvas jai nuolat reikšdavo dėl darbų kokybės, vėliau, pablogėjus 
darbo kokybei ir nereaguojant į žodines pastabas, imtasi griežtesnių priemonių. 
Nors V. L. skundą padavė Tarnybai, ji turėjo tinkamai ir rūpestingai atlikti 
savo pareigas. Galimi V. L. sveikatos sutrikimai niekaip nesusiję su jos skundu 
Tarnybai, nes į gydytojus V. L. kreipėsi ne tik po skundo padavimo, bet ir iki jo 
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padavimo – 2009 m. rugsėjo 30 d. 
Trečiasis suinteresuotas asmuo V. L. atsiliepimu į atsakovo prašymą jį 

palaikė ir prašė prašymą patenkinti (I t., b. l. 56−58).
V. L. paaiškino, kad R. R., vykdydamas darbdavio pareigas, savo veiksmais 

ne tik nesiliovė ją persekioti, priekabiauti, darė psichologinį spaudimą jos 
atžvilgiu. Atsisakius artimai bendrauti, V. L. buvo atleista iš darbo dėl darbo 
drausmės pažeidimo. Nei reikalavime rašyti pasiaiškinimą, nei įsakyme dėl 
atleidimo iš darbo nėra nurodyta, kuo pasireiškė nurodyti pažeidimai. VAGK 
sprendime nepasisakyta dėl konkrečių priekabiavimo veiksmų V. L. atžvilgiu. 
R. R. į V. L. telefoną siuntė atitinkamo turinio žinutes, rašė laiškus. V. L. nurodė 
maniusi, kad elektroniniame laiške parašyti žodžiai, jog turi palikti R. R. ir 
kad ši savaitė paskutinė, nieko nereiškia, kad tai tik eilinis grasinimas. Tačiau 
R. R. pats V. L. vardu parašė prašymą atleisti iš darbo. Dėl šių priežasčių 
2008 m. spalio 1 d. kreipėsi į Tarnybą. Nurodė, kad R. R. neteisėti veiksmai 
labai sutrikdė V. L. sveikatą, sukėlė dvasinius išgyvenimus, ėmė kamuoti baimė 
ir nerimas, dėl to kelis mėnesius gydėsi.

Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Vilniaus miškų urėdija atsiliepimu į 
prašymą (I t., b. l. 78) nurodė, kad valstybės įmonei Vilniaus miškų urėdijai, 
kaip juridiniam asmeniui, atstovavo R. R., todėl ji negali pasisakyti dėl lygių 
galimybių kontrolieriaus pažymos ir ginčijamo sprendimo teisėtumo ir 
pagrįstumo. 

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 15 d. 
sprendimu (II t., b. l. 17–28) atsakovo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 
prašymą patenkino – panaikino Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 
2009 m. lapkričio 11 d. sprendimą Nr. 3R-212(2009/05-4R-289), kuriuo VAGK, 
išnagrinėjusi R. R. skundą, nusprendė panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus 
2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimą, kuriuo R. R. buvo įspėtas. Teismas nutraukė 
kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai administracinę 
bylą pagal pareiškėjo R. R. skundą atsakovui Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybai dėl Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2009 m. rugsėjo 25 d. 
pažymos Nr. (08-SN-131) dalies, kuria R. R. pripažintas pažeidęs Moterų ir 
vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatas, kuria nuspręsta įspėti dėl Moterų 
ir vyrų lygių galimybių įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyto 
pažeidimo padarymo, pripažinimo neteisėta, nepagrįsta bei dėl šios pažymos 
dalies panaikinimo. 
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Teismas nustatė, kad V. L. į sekretorės pareigas VĮ Vilniaus miškų 
urėdijoje nuo 2008-04-01 priimta VĮ Vilniaus miškų urėdijos miškų urėdo R. R. 
2008 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. P-35. 2008 m. spalio 1 d. V. L. lygių 
galimybių kontrolierei pateikė skundą, pradėtas tyrimas dėl patiriamo 
seksualinio priekabiavimo iš VĮ Vilniaus miškų urėdijos miškų urėdo R. R. 
2009 m. vasario 27 d. VĮ Vilniaus miškų urėdijos miškų urėdo R. R. įsakymu 
Nr. P-7 konstatavus, kad V. L. pažeidė VĮ Vilniaus miškų urėdijos miškų urėdo 
2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-18 patvirtintų pareigybinių nuostatų 
2.13−2.16, 3.4, 4.2−4.5, 4.12 punktus, VĮ Vilniaus miškų urėdijos miškų urėdo 
2002-01-04 įsakymu Nr. 06 patvirtinto Vilniaus miškų urėdijos darbo 
reglamento 24 punktą, vadovaujantis Darbo kodekso 234, 236-238, 240 
straipsniais, atsižvelgiant į komisijos išvadas ir V. L. paaiškinimą, V. L. paskirta 
drausminė nuobauda – pastaba. 2009-08-14 VĮ Vilniaus miškų urėdijos miškų 
urėdo R. R. įsakymu Nr. P-79 paskyrė V. L. už 2007-11-19 miškų urėdo įsakymo 
Nr. V-67 „Dėl komercinių bei technologinių paslapčių sąrašo patvirtinimo“, 
darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų miškų urėdo 2003 m. spalio 15 d. įsakymu 
Nr. 180, 6.3, 6.4 ir 7.1.7 punktų, sekretorės pareigybinių nuostatų, patvirtintų 
miškų urėdo 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-18, 2.7, 4.3 ir 4.8 punktų 
nurodytų reikalavimų ir Darbo kodekso (toliau – ir DK) 228 straipsnyje 
įtvirtintų darbuotojo darbo pareigų pažeidimą drausminę nuobaudą – 
atleidimą iš darbo nuo 2009 m. rugpjūčio 14 d. Atleidimo pagrindas – DK 136 
straipsnio 3 dalis. 2009 m. rugsėjo 1 d. Generalinės miškų urėdijos komisija, 
sudaryta Generalinio miškų urėdo 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1B-
232, patikrino V. L. 2009 m. rugpjūčio 17 d. skundą ir pažymoje konstatavo, kad 
miškų urėdas R. R., pradėdamas sekretorei V. L. drausminio nusižengimo 
tyrimo procedūrą ir skirdamas jai griežčiausią drausminę nuobaudą, nesilaikė 
DK 2 straipsnyje įtvirtintų darbo santykių reglamentavimo principų, t. y. darbo 
teisės subjektų lygybės principo, kuris draudžia tapačius santykius vertinti 
skirtingai; DK 35 straipsnio nuostatų, t. y. R. R., vykdydamas darbdavio 
pareigas, nesilaikė sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principų bei galimai 
piktnaudžiavo savo teise. 2009 m. rugsėjo 25 d. Tarnyba pažymoje Nr. (08-SN-
131) ištyrė V. L. skundą dviem aspektais: ar buvo seksualiai priekabiauta ir ar 
nebuvo persekiojimo ir susidorojimo su skundą dėl diskriminacijos Tarnybai 
padavusiu asmeniu. Tyrimo metu nustatyta: 1) V. L. skunde nurodoma, kad R. 
R. ją nuolat žemino, užgauliojo, nuteikinėjo prieš kolektyvą; 2) R. R. V. L. taikė 
kitokius vertinimo standartus nei įprastai; 3) iki skundo padavimo nebuvo 
nusiskundimų V. L. darbu; 4) V. L. profesinė veikla imta vertinti iškart po 
skundo padavimo Tarnybai; 5) po skundo padavimo V. L. diagnozuota panikos 
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atakos, lėtinis nerimas, reakcija į stiprų stresą, adaptacijos sutrikimas, daugiau 
nei 2 mėnesiams išrašytas nedarbingumo pažymėjimas, nukreipta psichologo 
ir psichiatro konsultacijoms; 6) V. L. skirta griežčiausia nuobauda – atleidimas 
iš darbo, kai kitiems urėdijos darbuotojams tokios nuobaudos netaikytos; 7) V. 
L. atleista iš darbo nebaigus tirti jos skundo Tarnybai; 8) R. R. teiravosi dėl V. L. 
Lietuvos žemės ūkio universitete; 9) generalinis miškų urėdas pranešė, kad 
urėdo skirta drausminė nuobauda yra galimai susijusi su Tarnybos tiriamu 
skundu; 10) R. R. neįrodė, kad apsaugojo nuo priešiško elgesio, neigiamų 
pasekmių ir kitokio persekiojimo skundą padavusį asmenį, kaip to reikalauja 
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 21 straipsnis. Vadovaujantis Moterų ir 
vyrų lygių galimybių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktais, nuspręsta: 
1) nutraukti tyrimą dėl galimo seksualinio priekabiavimo fakto, trūkstant 
objektyvių duomenų apie padarytą pažeidimą; 2) įspėti dėl Moterų ir vyrų 
lygių galimybių įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyto pažeidimo 
padarymo; 3) apie priimtą sprendimą informuoti skundo pareiškėją, Vilniaus 
miškų urėdą, Generalinę miškų urėdiją. 2009 m. spalio 19 d. R. R. padavė 
skundą VAGK, prašydamas 2009 m. rugsėjo 25 d. Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnybos pažymos Nr. (08-SN-131) dalį, kurioje pareiškėjas R. R. 
pripažintas pažeidęs Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatas, kurioje 
nuspręsta įspėti pareiškėją R. R. dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 6 
straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyto pažeidimo padarymo, pripažinti 
neteisėta, nepagrįsta ir panaikinti. Teismas vadovavosi Lygių galimybių 
įstatymo (2008 m. birželio 17 d. redakcija Nr. IX-1826) 12 straipsnio 1 dalimi, 
13 straipsniu, 15 straipsnio 1, 2 dalimis, Moterų ir vyrų lygių galimybių 
įstatymo (2008 m. birželio 19 d. redakcija Nr. VIII-947) (toliau – ir Įstatymas) 
10 straipsnio 2 dalimi, 12 straipsnio 1, 2 dalimis, 22 straipsniu, 23 straipsnio 1, 4 
dalimis, 24 straipsniu, 24(1) straipsniu, Lietuvos Respublikos Seimo 
2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. IX-1827 patvirtintų Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnybos nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 1, 2 punktais. Teismas 
konstatavo, kad Lygių galimybių įstatymo ir Moterų ir vyrų lygių galimybių 
įstatymai nenumato galimybės skųsti Lygių galimybių kontrolieriaus surašytų 
pažymų, ištyrus skundus dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, 
priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo. Įstatymo 24 straipsnio nuostatos 
patvirtina, kad daugumoje atvejų Lygių galimybių kontrolierius nepriima 
privalomų ir sukuriančių kitiems asmenims teises ir pareigas sprendimų. 
Ginčijamu atveju – įspėjus asmenį dėl padaryto pažeidimo, taip pat nebuvo 
priimtas sprendimas, nebuvo nustatyti įpareigojimai ar kitaip nebuvo išspręstas 
klausimas dėl ginčo teisinio santykio subjektų teisių ar pareigų. Dėl nurodytų 
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motyvų Lygių galimybių kontrolieriaus pažyma, kurioje nustatytas Moterų ir 
vyrų lygių galimybių įstatymo pažeidimas bei asmuo, padaręs pažeidimą, yra 
įspėtas, nelaikytina administraciniu sprendimu. Lygių galimybių kontrolieriaus 
pažyma ginčijamu atveju laikytina oficialiu rašytiniu įrodymu – prima facie 
įrodymu, išduotu kompetentingos institucijos ir gali būti naudojama 
nagrinėjant teisme bylas dėl diskriminacijos, tiesiogiai darančiu įtaką 
suinteresuotų asmenų teisėms ir pareigoms. Įrodymai prima facie daugumoje 
atvejų nėra įrodinėjimo priemonė, kurios pagalba šalis galėtų įrodinėti tam 
tikrų faktų tikrumą ar teisingumą. Pateikiant nurodytus įrodymus, yra galimas 
faktų nustatymas, kuriuos įrodyti yra sudėtinga, tačiau būtina tam tikros 
kategorijos bylose. Teismas, remdamasis minėtu įrodymu, gali daryti tikėtiną 
išvadą dėl tam tikrų faktų buvimo, kurie galėjo įvykti analogiškais atvejais bei 
šiuo konkrečiu atveju. Prima facie įrodymų pateikimas palengvina šalies, kuriai 
tenka pareiga įrodyti tam tikras aplinkybes, šios įrodinėjimo pareigos 
įvykdymą. Iš esmės ši šalis yra atleidžiama nuo sudėtingo šiuo atveju savo 
reikalavimų įrodinėjimo, nes tikėtiną išvadą dėl jų teisingumo galima daryti 
esant normaliai tokiais atvejais įvykių eigai. Išvada dėl tam tikrų aplinkybių 
buvimo remiantis didesnę įrodomąją galią turinčiu įrodymu gali būti paneigta, 
pareigą paneigti šią išvadą privalo priešinga šalis, kuri neigia prima facie 
įrodymu įrodinėjamų pasekmių buvimą. Prima facie įrodymų institutas yra 
įtvirtintas Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 197 straipsnio 2 dalyje. 
Lygių galimybių kontrolieriaus pažyma nesukuria teisinių pasekmių, dėl to 
negali būti inicijuojama atskira byla dėl jos panaikinimo. Pareiškėjo nurodyti 
ginčijamos pažymos neteisėtumo aspektai galėtų būti nagrinėjami šioje byloje 
tik tokiu atveju, jeigu pareiškėjo ginčijama pažyma galėtų būti savarankišku 
apskundimo objektu administracinėje byloje. Teismas, vadovaudamasis 
Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 2 straipsnio 14 
punktu, 15, 22, 88 straipsniais, Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1, 
2 dalimis, padarė išvadą, kad esminis individualaus administracinio akto 
požymis – konkrečių teisinių pasekmių nustatymas tam tikram asmeniui arba 
jų grupei. Todėl ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo ar 
vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie 
suinteresuotiems asmenims sukelia atitinkamas teisines pasekmes. Skundžiamu 
dokumentu nėra išsprendžiamas klausimas dėl teisių ar pareigų nustatymo 
asmeniui paduodančiam skundą dėl diskriminacijos ar skundžiamam asmeniui. 
Ginčijamoje pažymoje Lygių galimybių kontrolierius konstatavo pažeidimus, 
tačiau juo nebuvo nustatomi konkretūs įpareigojimai. Ginčijamoje pažymoje 
konstatuoti faktai be privalomo pobūdžio patvarkymų nesukūrė pareiškėjui ar 
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kitiems asmenims teisių ar pareigų, nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 
Teismas konstatavo, kad skundžiama pažyma pagal savo turinį nėra 
individualus administracinis aktas, bet yra materialinio-techninio pobūdžio 
veiksmas, kuris negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2008-03-28 nutartis administracinėje byloje 
Nr. A556-613/2008). Nesant nurodytai prielaidai kreiptis į teismą, pareiškėjas 
neturėjo procesinės teisės kreiptis į teismą (ginčijamu atveju į ikiteisminio 
nagrinėjimo instituciją) su skundu. Nurodytos aplinkybės paaiškėjo nagrinėjant 
bylą, todėl byla ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu dalyje dėl 
2009 m. rugsėjo 25 d. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pažymos 
Nr. (08-SN-131) dalies panaikinimo nutraukiama. Teismas pažymėjo, kad Lygių 
galimybių įstatymas yra priimtas įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus: 
2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo 
požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės; 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, 
nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius 
pagrindus. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas yra priimtas įgyvendinant 
Europos Sąjungos teisės aktus: 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 96/97/
EB, iš dalies keičianti Direktyvą 86/378/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir 
moteris principo įgyvendinimo profesinėse socialinės apsaugos sistemose; 
1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 97/80/EB dėl įrodinėjimo pareigos 
diskriminacijos dėl lyties bylose; 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2002/73/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/207/
EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, 
profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu; 
2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti vienodo 
požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei 
paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo; 2006 m. liepos 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių 
galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės 
veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija). Europos sąjungos 
teisės aktuose, kuriais remiantis yra priimti Lygių galimybių įstatymas ir 
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, yra nurodytos šių teisės aktų 
taikymo sritys. Ginčai dėl diskriminacijos yra ginčai atsirandantys iš teisinių 
santykių tose srityse, kurioms direktyvos yra taikomos. Dėl to, ginčai dėl 
diskriminacijos nagrinėtini vadovaujantis nacionalinės teisės normomis, 
reglamentuojančiomis atitinkamą sritį, kurioje asmuo buvo diskriminuojamas, 
bei įstatymais, į kuriuos buvo perkeltos minėtų direktyvų nuostatos. Ginčas dėl 
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diskriminacijos negali būti nagrinėjamas vadovaujantis vien Lygių galimybių 
įstatymu ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu, nes nurodytose 
įstatymuose yra tik bendro pobūdžio teisės normos dėl diskriminacijos, tačiau 
nurodyti įstatymai nereglamentuoja teisinių santykių tų sričių, kuriuose asmuo 
buvo diskriminuojamas. Ginčo nagrinėjimas atsiribojant nuo teisės normų, 
reglamentuojančių teisinius santykius, iš kurių atsirado ginčas, negali išspręsti 
asmenų tarpusavio teisių ir pareigų ir užtikrinti veiksmingą asmens teisių 
apsaugą. Ginčijamu atveju V. L. kreipėsi į Lygių galimybių kontrolierių, 
siekdama apginti savo teises dėl nediskriminavimo darbo sąlygų, įskaitant 
atleidimą iš darbo, srityje. Lygių galimybių kontrolieriui, kaip valstybės 
institucijai, nei darbo santykius reglamentuojantys įstatymai (Darbo kodeksas 
ar kiti teisės aktai), nei Lygių galimybių ir Moterų ir vyrų lygių galimybių 
įstatymai, nei kiti teisės aktai nenumato teisės sureguliuoti darbo ginčo šalių 
teises ir pareigas. Dėl to Lygių galimybių kontrolierius negali priimti 
administracinio sprendimo pagal asmens skundą dėl diskriminavimo darbo 
sąlygų srityje. Dėl nurodytų motyvų, ginčijamu atveju šalių santykiai gali būti 
išnagrinėti bendros kompetencijos teismui išnagrinėjus individualų darbo 
ginčą, kurio šalys yra darbuotojas ir darbdavys (ginčijamu atveju VĮ Vilniaus 
miškų urėdija (Darbo kodekso 16 str.). Lietuvos teismų informacinės sistemos 
dokumentai patvirtina, kad V. L. kreipėsi į teismą dėl neteisėto atleidimo iš 
darbo. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010-03-03 nutartimi išnagrinėjo 
civilinę bylą Nr. 2-911-821/2010 pagal V. L. ieškinį atsakovui VĮ Vilniaus miškų 
urėdijai dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu. Teismas patvirtino šalių 
sudarytą taikos sutartį, pagal kurią darbo santykiai tarp ieškovės ir atsakovo 
atkuriami nuo 2010-03-15. Šiuo metu nėra duomenų, patvirtinančių, ar ši 
teismo nutartis yra įsiteisėjusi. Be to, asmuo, kuris mano, jog buvo 
diskriminuojamas, gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Moterų ir vyrų 
lygių galimybių įstatymas numato, jog asmenys padarę pažeidimus gali būti 
traukiami administracinėn atsakomybėn. Taip pat yra numatyta baudžiamoji 
atsakomybė. Lietuvos teismų informacinės sistemos dokumentai patvirtina, 
kad V. L. kreipėsi į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą su skundu R. R. privataus 
kaltinimo tvarka, teisme yra nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. 1-103-784/2010. 
Asmuo skundžiamas dėl diskriminavimo gali ginti savo teises dalyvaudamas 
minėtose teisminėse procesuose, nagrinėjant skundą Lygių galimybių 
kontrolierius tarnyboje. Dėl nurodytų motyvų, Lygių galimybių kontrolierius 
negali priimti administracinio sprendimo pagal asmens skundą dėl 
diskriminavimo, bet kontrolieriaus pažyma gali būti naudojama kaip prima 
facie įrodymas kitose bylose. Nurodytas išvadas patvirtina minėtų direktyvų 
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nuostatos, nustatančios, jog Valstybės narės paskiria instituciją ar institucijas 
bei parengia atitinkamą tvarką, kad būtų skatinamas, tiriamas, prižiūrimas ir 
remiamas vienodas požiūris į visus asmenis, nediskriminuojant, šių institucijų 
pagrindinis tikslas yra teikti nepriklausomą pagalbą nukentėjusiesiems nuo 
diskriminacijos teikiant skundus dėl diskriminacijos. Nurodytas išvadas 
patvirtina ir minėta Įstatymo 12 straipsnio 1 dalis nustatanti, jog Lygių 
galimybių kontrolierius tiria skundus dėl tiesioginės ar netiesioginės 
diskriminacijos, priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo ir teikia su tuo 
susijusias objektyvias ir nešališkas konsultacijas. Objektyvios ir nešališkos 
konsultacijos nelaikytinos administraciniu sprendimu. Minėtose direktyvose 
yra reikalavimas, kad valstybės narės užtikrina, jog direktyvose numatytoms 
pareigoms vykdyti visiems asmenims, manantiems, kad jie nukentėjo, kadangi 
jiems nebuvo taikomos vienodo požiūrio principas, būtų prieinamos teismo ir 
(arba) administracinės procedūros. Lygių galimybių kontrolierius nagrinėja 
skundą administracine tvarka, tačiau nepriima sprendimo, todėl šalių ginčas 
yra nagrinėjamas vadovaujantis teismingumą nustatančiomis taisyklėmis 
bendros kompetencijos teisme. ABTĮ 28 straipsnyje nustatyta, kad skundas 
(prašymas) dėl individualių administracinių aktų ar veiksmų (neveikimo) 
viešojo administravimo srityje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis 
valstybinio administravimo subjektas, gali būti paduotas Vyriausiajai 
administracinių ginčų komisijai, jeigu įstatymai nenustato kitaip. VAGK priėmė 
nagrinėti skundą be pagrindo, vėliau skundo nagrinėjimas perkeltas į teismą. 
Dėl to VAGK sprendimas naikintinas.

III.

Pareiškėjas apeliaciniu skundu (II t., b. l. 34–37) prašo Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d. sprendimą panaikinti ir priimti 
naują sprendimą – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos skundą atmesti, 
VAGK 2009 m. lapkričio 11 d. sprendimą Nr. 3R-212 (2009/05-4R-289) palikti 
nepakeistą; priteisti iš Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos bylinėjimosi 
išlaidas pareiškėjo naudai. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

1. Sprendžiant ginčo priskirtinumo klausimą, reikėtų vadovautis 
susiformavusia LVAT praktika, kad administraciniams teismams skundžiami 
administraciniai aktai, t. y. viešojo administravimo subjekto sprendimai, 
sukeliantys asmeniui teisinius padarinius (plačiąja prasme) (LVAT 
2007 m. gruodžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-1111/2007). 

2. Nagrinėjamu atveju vertinant Lygių galimybių kontrolieriaus priimto 
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sprendimo (pažymos) pobūdį, atkreiptinas dėmesys, kad Moterų ir vyrų 
lygių galimybių įstatymo 23 straipsnio 1 dalis įgalina kontrolierių nustatyti, 
kas ir kokį įstatymų pažeidimą padarė, o įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 6 
punktas suteikia teisę kontrolieriui įspėti asmenį dėl padaryto pažeidimo. 
Toks sprendimo pobūdis neduoda pagrindo vienareikšmiškai teigti, kad jis 
teisinių pasekmių nesukelia. Todėl įvertinus išdėstytas aplinkybes, atsižvelgiant 
į LVAT 2008 m. kovo 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-293/2008 
suformuotą praktiką, kur pasisakyta dėl galimybės administraciniame teisme 
spręsti ginčą dėl Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus pažymos (sprendimo), 
taip pat atsižvelgiant į teisinės gynybos prioriteto principą (ABTĮ 17 str. 
2 d.), ginčas nagrinėtinas teisme (LVAT 2008 m. gegužės 29 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A525-825/2008).

Atsakovas Tarnyba atsiliepimu į apeliacinį skundą (II t., b. l. 53–56) prašo 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d. sprendimą 
palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

Atsakovas atsiliepime nurodo, kad apeliantas klaidingai laiko skundo 
tyrimą Tarnybos administracine procedūra. Iš bylos medžiagos matyti, 
jog R. R. veiksmai buvo pripažinti pažeidžiančiais Įstatymo nuostatas kaip 
darbdavio, o ne kaip viešojo administravimo subjekto veiksmai. Atsižvelgiant 
į bylos medžiagą akivaizdu, jog įspėjimas R. R., išdėstytas Tarnybos pažymoje, 
yra asmens, kurio atžvilgiu buvo atliekamas tyrimas, informavimas apie jo 
atžvilgiu atlikto veiksmų juridinio įvertinimo rezultatus. Vadovaujantis Viešojo 
administravimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi darytina išvada, jog skundo 
tyrimas Tarnyboje nėra administracinė procedūra, apibrėžiama ar skundžiama 
pagal Viešojo administravimo įstatymą. Apeliantas klaidingai laiko Tarnybos 
pažymą dėl skundo tyrimo individualiu administraciniu aktu. Minėta pažyma, 
kaip teisėtai ir pagrįstai konstatavo Vilniaus apygardos administracinis 
teismas, laikytina oficialiu rašytiniu įrodymu – prima facie įrodymu, išduotu 
kompetentingos institucijos. Tarnybos pažyma gali būti naudojama nagrinėjant 
teisme bylas dėl diskriminacijos, bylas dėl žalos atlyginimo ar administracinių 
teisės pažeidimų bylas pačioje Tarnyboje. Apeliantas klaidingai mano, jog turi 
teisę inicijuoti atskirą administracinį procesą vien tam, jog galėtų paneigti 
oficialaus rašytinio įrodymo turinį. Administracinis procesas negali būti 
pagalbine įrodinėjimo priemone civilinėje byloje ar kitoje administracinėje 
byloje. Teismo pareiga yra užtikrinti, kad pažeistos asmens teisės ir laisvės būtų 
atstatytos, o nepagrįsti reikalavimai atmetami. Šiuo atveju Tarnybos pažyma 
nesukelia jokių teisinių pasekmių apeliantui, nėra individualus administracinis 
aktas ar veiksmas (neveikimas), todėl jos galiojimo klausimas negali būti 
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sprendžiamas inicijuojant atskirą administracinį procesą, ką teisėtai ir pagrįstai 
nagrinėjamoje byloje nustatė Vilniaus apygardos administracinis teismas.

Trečiasis suinteresuotas asmuo V. L. atsiliepimu į apeliacinį skundą (II t., 
b. l. 63) sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytais motyvais 
ir prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. 

Trečiasis suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Vilniaus miškų urėdija 
atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 57−58) nurodo, jog ji įgyja teises, prisiima 
pareigas ir jas įgyvendina per valstybės įmonės Vilniaus miškų urėdijos vadovą 
– miškų urėdą, todėl negali pasisakyti dėl ginčijamo sprendimo teisėtumo ir 
pagrįstumo.

Teisėjų kolegija

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

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. 
Byloje ginčas kilo dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 

2009 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. 3R-212(2009/05-4R-289), kuriuo VAGK, 
išnagrinėjusi R. R. skundą, nusprendė panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus 
2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimą, kuriuo R. R. buvo įspėtas. 

Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nutraukė kaip 
nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai administracinę bylą pagal 
pareiškėjo R. R. skundą atsakovui Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai 
dėl Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2009 m. rugsėjo 25 d. pažymos 
Nr. (08-SN-131) dalies, kuria R. R. pripažintas pažeidęs Moterų ir vyrų lygių 
galimybių įstatymo nuostatas, kuria nuspręsta įspėti dėl Moterų ir vyrų 
lygių galimybių įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyto pažeidimo 
padarymo, pripažinimo neteisėta, nepagrįsta bei dėl šios pažymos dalies 
panaikinimo. 

Apeliaciniu skundu nesutinkama su pirmosios instancijos teismo 
išvada, kad Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pažyma negali būti 
administracinės bylos nagrinėjimo dalyku.

Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad teismai, priimdami 
sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų 
teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose 
bylose <...>; teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama 
ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose 



478

I. Administracinių teismų praktika

gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai 
būtina. Atsižvelgdama į minėtą Teismų įstatymo nuostatą ir Konstitucinio 
Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime suformuotą doktriną dėl jurisprudencijos 
tęstinumo, teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktika atitinkamais klausimais.

Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika 
(2010 m. lapkričio 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A63-1360/2010, 
2008 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-825/2008), Lygių 
galimybių kontrolieriaus sprendimas (pažyma) įspėti dėl padaryto pažeidimo 
(Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 str. 6 p.) yra nagrinėtinas 
administraciniuose teismuose.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 
2008 m. gegužės 29 d. nutartyje administracinėje byloje A525-825/2008 yra 
pažymėjusi, kad skirtingai nei Seimo kontrolierių atveju, kai Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalis nurodo, kad administracinių 
teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Seimo kontrolieriaus sprendimų 
(rekomendacijų), dėl Lygių galimybių kontrolieriaus sprendimų 
apskundimo tokio aiškaus reglamentavimo nėra. Todėl, sprendžiant ginčo 
priskirtinumo klausimą, reikėtų vadovautis susiformavusia LVAT praktika, 
kad administraciniams teismams skundžiami administraciniai aktai, 
t. y. viešojo administravimo subjekto sprendimai, sukeliantys asmeniui 
teisinius padarinius (plačiąja prasme) (2007 m. gruodžio 10 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A14-1111/2007). Taigi, nesant konkretaus teisinio 
reglamentavimo dėl galimybės skųsti Lygių galimybių kontrolieriaus 
sprendimus, kiekvienu atveju pagal bendrąsias ABTĮ normas reikėtų vertinti, 
ar priimtas sprendimas potencialiai gali sukurti teisinius padarinius ir dėl 
to būti skundo administraciniame teisme objektu. Teisėjų kolegija nurodė, 
kad vertinant Lygių galimybių kontrolieriaus priimto spendimo (pažymos) 
pobūdį, atkreiptinas dėmesys, jog Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 23 
straipsnio 1 dalis įgalina kontrolierių nustatyti, kas ir kokį įstatymų pažeidimą 
padarė, o įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 6 punktas suteikia teisę kontrolieriui 
įspėti asmenį dėl padaryto pažeidimo. Toks sprendimo pobūdis neduoda 
pagrindo vienareikšmiškai teigti, kad jis teisinių pasekmių nesukelia. Taip pat 
kolegija konstatavo, kad Lygių galimybių kontrolieriui įstatymu yra suteiktos 
atitinkamos viešojo administravimo funkcijos, vykdytinos visoje valstybės 
teritorijoje, todėl teisines pasekmes sukeliantys Lygių galimybių kontrolieriaus 
sprendimai, kaip centrinio viešojo administravimo subjekto priimti 
administraciniai aktai, Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 
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dalies 1 punkto pagrindu nagrinėtini Vilniaus apygardos administraciniame 
teisme arba Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 
pagrindu – Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, sistemiškai 
išanalizavusi Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme (akto redakcija, 
galiojanti nuo 2009 m. liepos 23 d.) numatytą Lygių galimybių kontrolieriaus 
kompetenciją, priimamų sprendimų rūšis atlikus tyrimą, Administracinių bylų 
teisenos įstatymo bendrąsias nuostatas, formuojamą administracinių teismų 
praktiką, ginčijamos pažymos pobūdį (konstatuotas konkretaus pažeidimo 
padarymas, parinkta sankcija – įspėjimas dėl padaryto pažeidimo), konstatuoja, 
kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad Lygių galimybių 
kontrolieriaus pažyma nesukuria teisinių pasekmių, dėl to negali būti 
inicijuojama atskira byla dėl jos panaikinimo.

Nagrinėjamoje byloje nėra jokių esminių faktinių ar teisinių aplinkybių, 
lemiančių kitokį šioje byloje ginčijamos pažymos, kurioje, be kita ko, 
įformintas sprendimas įspėti dėl padaryto pažeidimo, teisinį vertinimą, nei 
pateiktas paminėtose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse. 
Todėl pripažintina, jog šioje byloje ginčijama pažyma yra vertintina, kaip 
administracinis aktas, galintis būti ginčo objektu administraciniame teisme 
(ABTĮ 22 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, priimtas pirmosios 
instancijos teismo sprendimas negali būti pripažintas teisėtu.

Vertinant ginčijamo Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 
2009 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. 3R-212(2009/05-4R-289) teisėtumą ir 
pagrįstumą, konstatuotina, kad VAGK, vadovaudamasi Administracinių ginčų 
komisijos nuostatų 40 punktu, nepagrįstai nusprendė panaikinti Lygių galimybių 
kontrolieriaus 2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimą, kuriuo pareiškėjas buvo įspėtas.

Tokia išvada daroma, įvertinus administracinių ginčų komisijos veiklą 
reglamentuojančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 4 d. 
nutarimu Nr. 533 patvirtintų Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų 
(akto redakcija, galiojusi nuo 2004 m. birželio 4 d. iki 2010 m. liepos 18 d.) 40 
punkto nuostatas, Administracinių ginčų komisijos įstatymo (akto redakcija, 
galiojusi nuo 2008 m. lapkričio 15 d. iki 2010 m. liepos 1 d.) 16 straipsnio 
(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), 
ABTĮ 18 straipsnio 9 punkto, kuriame įtvirtinta apygardos administracinio 
teismo kompetencija nagrinėti bylas pagal prašymus užtikrinti administracinių 
ginčų komisijų sprendimų vykdymą, nuostatas.
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Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų 40 punkte pateiktas 
baigtinis sprendimų, kuriuos turi teisę priimti administracinių ginčų 
komisija, ikiteismine tvarka išnagrinėjusi administracinį ginčą, sąrašas. Pagal 
šių nuostatų 40.2 punktą, administracinių ginčų komisija gali įpareigoti 
atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti 
kitokį komisijos nurodymą. Šiame sąraše administracinių ginčų komisijos 
sprendimo, kuriuo būtų galima panaikinti skundžiamą administracinį aktą, 
nėra. Todėl atsižvelgiant į viešojoje teisėje galiojantį principą, kad tai, kas 
nėra tiesiogiai leista, yra uždrausta, minėta nuostata plečiamai negali būti 
aiškinama (plečiamojo viešosios teisės normų aiškinimo ribojimas). Vyriausioji 
administracinių ginčų komisija nėra teisminė institucija, todėl jos įgaliojimai 
negali būti prilyginami teismo įgaliojimams. Be to, jeigu administracinių 
ginčų komisijai būtų suteikta teisė savo sprendimu panaikinti ginčijamą 
administracinį aktą, jos sprendimų vykdymo užtikrinimo institutas apskritai 
taptų nereikalingas (tais atvejais, jeigu administracinių ginčų komisija 
priimtų sprendimą panaikinti viešojo administravimo institucijos sprendimą, 
nenurodydama papildomų įpareigojimų jai).

Taigi atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, VAGK 2009 m. lapkričio 11 d. 
sprendimas Nr. 3R-212(2009/05-4R-289) negali būtu pripažintas teisėtu ir 
pagrįstu. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d. 
sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – VAGK 
2009 m. lapkričio 11 d. sprendimas Nr. 3R-212(2009/05-4R-289) naikintinas ir 
byla perduotina Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai nagrinėti iš naujo.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjo R. R. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d. sprendimą 

panaikinti ir priimti naują sprendimą.
Atsakovo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos prašymą patenkinti iš 

dalies.
Panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 

2009 m. lapkričio 11 d. sprendimą Nr. 3R-212(2009/05-4R-289) ir perduoti bylą 
Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai nagrinėti iš naujo.

Sprendimas neskundžiamas.
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2.11. Administracinių bylų teisena

2.11.1. Dėl teismo pareigos išsiųsti prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų 
priteisimo nuorašą suinteresuotiems asmenims

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 72 straipsnis, 
kuriame numatyta, kad teismo pirmininkas ar teisėjas nusiunčia atsakovui 
skundo (prašymo) nuorašą, o reikiamais atvejais – ir pridėtų prie jo dokumentų 
nuorašus, taip pat nustato terminą, per kurį atsakovas raštu privalo pateikti 
teismui savo atsiliepimą į skundą (prašymą) ir pateikti tiek atsiliepimo nuorašų, 
kiek yra byloje pareiškėjų, mutatis mutandis taikytina ir nagrinėjant klausimą dėl 
bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Atsižvelgiant į protingumo ir proceso efektyvumo 
principus, šiame straipsnyje numatyta pareiga įvykdoma teismo pirmininkui ar 
teisėjui išsiunčiant prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nuorašą toms proceso šalims, 
kurios gali turėti suinteresuotumą šiuo klausimu, t. y. toms proceso šalims, iš kurių 
prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas. 

Administracinė byla Nr. AS858-46/2011
Procesinio sprendimo kategorija 59; 79.2

N U T A R T I S
 

2011 m. sausio 14 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Romano 
Klišausko (kolegijos pirmininkas), 

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 
D. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2010 m. lapkričio 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo 
D. K. skundą atsakovui Studijų kokybės vertinimo centrui dėl sprendimų 
panaikinimo.
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Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. spalio 25 d. 
nutartimi (V t., b. l. 71–83) atmetė pareiškėjo D. K. apeliacinį skundą ir paliko 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 11 d. sprendimą 
(IV t., b. l. 11–18), kuriuo buvo atmestas pareiškėjo skundas, nepakeistą.

Atsakovas Studijų kokybės vertinimo centras prašymu (V t., b. l. 85–
86) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas atlyginti 
atsakovui turėtas 211,11 litų dydžio dokumentų vertimo išlaidas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 9 d. 
nutartimi (V t., b. l. 92–93) atsakovo Studijų kokybės vertinimo centro prašymą 
tenkino ir priteisė atsakovui iš pareiškėjo 211,11 litų bylinėjimosi teisme 
išlaidų. Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodė, kad atsakovas 
turi teisę reikalauti atlyginti išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu pagal 
Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 4 
ir 6 dalis. Atsakovas pateikė įrodymus, pagrindžiančius bylinėjimosi išlaidų 
buvimą.

Pareiškėjas D. K. atskiruoju skundu (V t., b. l. 96–97) prašo panaikinti 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartį ir 
bylą perduoti nagrinėti iš naujo. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos 
teismas pažeidė pamatines žmogaus teises, neužtikrino Europos žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir EŽTK, Konvencija) 
6 straipsnio laikymosi, nes pareiškėjui buvo apribota teisė gauti atsakovo 
prašymą ir pateikti atsiliepimą į jį. Pareiškėjas taip pat nesutinka su pirmosios 
instancijos teismo argumentais dėl atlygintinų bylinėjimosi išlaidų. Vilniaus 
apygardos administracinis teismas neatsižvelgė į tai, 2008 m. rugpjūčio 29 d. 
Baltijos tarptautinės akademijos rektoriaus raštas Nr. I-259 (toliau – ir Raštas 
Nr. I-259) su vertimu į lietuvių kalbą buvo pateiktas pareiškėjo su skundu 
Vilniaus apygardos administraciniam teismui, dėl to šio dokumento versti 
nebuvo būtinybės ir šio dokumento vertimo išlaidos neturi būti atlygintos.

Atsakovas Studijų kokybės vertinimo centras atsiliepimu į pareiškėjo 
atskirąjį skundą (V t., b. l. 104–105) prašo atskirąjį skundą atmesti kaip 
nepagrįstą ir palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Atsakovas 
pažymi, kad teikdamas prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, pridėjo egzempliorių, 
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skirtą pareiškėjui. Todėl pareiškėjo argumentas, kad jam buvo apribotos 
galimybės susipažinti su prašymo turiniu, nepagrįstas. ABTĮ 24 straipsnio 3 
dalis numato proceso šalims pareigą pateikti skundo su priedais egzempliorių 
tiek, kad juos būtų galima įteikti kiekvienai proceso šaliai ir liktų egzempliorius 
teismui. Šios procesinės pareigos pareiškėjas neįvykdė ir atsakovui nebuvo 
pateiktas jo skundas ir priedas, tarp kurių – Raštas Nr. I-259. Atsakovas 
nežinojo ir negalėjo žinoti, kad minėtas dokumentas yra išverstas. Atsakovas 
teismui pagal ABTĮ 9 straipsnio 2 dalį privalėjo pateikti visą su ginču susijusią 
medžiagą, įskaitant ir atsakovui adresuoto ir jo turimo originalaus dokumento 
(toks yra Raštas Nr. I-259) tinkamai patvirtintą kopiją bei tokio dokumento 
vertimą. 

Teisėjų kolegija

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

Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.
Nagrinėjamos bylos dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas 
priteisė atsakovui iš pareiškėjo 211,11 litų bylinėjimosi išlaidų, teisėtumas. 
Nagrinėjamos bylos ribos – pareiškėjo teisės pateikti atsiliepimą į prašymą dėl 
bylinėjimosi išlaidų ir dalies priteistų bylinėjimosi išlaidų pagrįstumas.

Pareiškėjas atskirajame skunde teigia, kad pareiškėjui buvo apribota 
teisė gauti atsakovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų ir pateikti atsiliepimą į 
jį. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 
45 straipsnio 2 dalį tais atvejais, kai prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų yra 
pateikiamas po bylos išnagrinėjimo, prašymą dėl išlaidų atlyginimo teismas 
išnagrinėja paprastai rašytinio proceso tvarka priimdamas nutartį. Atsakovo 
prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų (V t., b. l. 85–86) buvo pateiktas po bylos 
išnagrinėjimo. Todėl pirmosios instancijos teismas, pasinaudodamas diskrecijos 
teise, numatyta ABTĮ 45 straipsnio 2 dalyje, įvertinęs prašymo dėl bylinėjimosi 
išlaidų pagrįstumą, spręstino klausimo sudėtingumą ir kitas aplinkybes, 
turėjo nuspręsti, ar prašymą spręsti rašytinio proceso tvarka, ar rengti teismo 
posėdį. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylos nagrinėjimas teismo posėdyje, 
sprendžiant bylinėjimosi išlaidų klausimą, būtų pagrįstas tais atvejais, jei iš 
byloje esančių įrodymų, kitų duomenų nebūtų galutinai aiškus prašymo dėl 
bylinėjimosi išlaidų pagrįstumas, o proceso šalių pakvietimas į teismo posėdį 
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galėtų padėti šiuos neaiškumus išspręsti. Nagrinėjamu atveju atsakovas 
pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro dokumentų, reikalingų 
bylai, vertimas (V t., b. l. 85–86), taip pat pateikė įrodymus, pagrindžiančius 
bylinėjimosi išlaidas (V t., b. l. 88–90). Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios 
instancijos teismas pagrįstai bylą nagrinėjo rašytinio proceso tvarka, nes 
būtinybės kviesti proceso šalių ir bylą nagrinėti teismo posėdžio metu 
nebuvo. Tačiau ABTĮ 72 straipsnyje numatyta, kad teismo pirmininkas ar 
teisėjas nusiunčia atsakovui skundo (prašymo) nuorašą, o reikiamais atvejais 
– ir pridėtų prie jo dokumentų nuorašus, taip pat nustato terminą, per kurį 
atsakovas raštu privalo pateikti teismui savo atsiliepimą į skundą (prašymą) 
ir pateikti tiek atsiliepimo nuorašų, kiek yra byloje pareiškėjų. Ši nuostata 
mutatis mutandis yra taikytina ir nagrinėjant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų 
atlyginimo. Atsižvelgiant į protingumo ir proceso efektyvumo principus, ABTĮ  
72 straipsnyje numatytą pareigą išsiųsti prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų 
nuorašą teismo pirmininkas ar teisėjas vykdo, išsiųsdamas tokį prašymą toms 
proceso šalims, kurios gali turėti suinteresuotumą šiuo klausimu, t. y. proceso 
šalims, iš kurių prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas. 

Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad pirmosios instancijos 
teismas būtų išsiuntęs atsakovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų pareiškėjui. 
Tokiu būdu pareiškėjo teisė pateikti atsiliepimą į pateiktą skundą (prašymą), 
kylanti iš ABTĮ 72 straipsnio, buvo pažeista. Vis dėlto teisėjų kolegija pažymi, 
kad atsižvelgiant į proceso efektyvumo principą, nagrinėjamu atveju būtų 
neracionalu grąžinti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, 
nes apeliacinės instancijos teismas turi galimybę išspręsti keliamą klausimą, 
byloje yra pateikta pakankamai įrodymų, leidžiančių visapusiškai išnagrinėti 
susidariusį klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų. Todėl teisėjų kolegija, konstatavusi 
pirmosios instancijos teismo procesinio pobūdžio pažeidimą, toliau 
nagrinės pareiškėjo keliamą klausimą dėl dalies priteistų bylinėjimosi išlaidų 
pagrįstumo.

Teisėjų kolegija pažymi, kad Vilniaus apygardos administracinis 
teismas 2010 m. lapkričio 9 d. nutartimi pagrįstai konstatavo, kad atsakovas 
nagrinėjamoje byloje turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, byla, nagrinėta 
iš esmės, buvo išspręsta atsakovo naudai. Byloje nekeliamas klausimas dėl 
bylinėjimosi išlaidų, susijusių su vienu iš dviejų atsakovo pateiktų dokumentų 
vertimų, t. y. 2008 m. liepos 8 d. Studijų kokybės vertinimo centro rašto Baltijos 
tarptautinės akademijos rektoriui Nr. 4-2242 vertimu į lietuvių kalbą (I t., 
b. l. 149–150). Todėl konstatuotina, kad dėl šio dokumento vertimo patirtos 
bylinėjimosi išlaidos – 58,77 litai (prie 49,40 litų pridėtas 19 proc. pridėtinės 
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vertės mokestis) – yra priteistinos atsakovui atsižvelgiant į pateiktus įrodymus, 
inter alia 2009 m. sausio 29 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija AKV Nr. 0005147 
(V t., b. l. 88). Dėl Rašto Nr. I-259 pareiškėjas teigia, jog jis buvo pateikęs šio 
rašto vertimą į lietuvių kalbą, todėl jo nereikėjo papildomai versti. Teisėjų 
kolegija pažymi, kad byloje yra pareiškėjo pateikta Rašto Nr. I-259 kopija ir jos 
vertimas į lietuvių kalbą (I t., b. l. 30–31). Rašto Nr. I-259 vertimas į lietuvių 
kalbą buvo pateiktas kartu su pareiškėjo skundu (I t., b. l. 3–14) pirmosios 
instancijos teismui. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti 
apie pareiškėjo pateikto Rašto Nr. I-259 netinkamą vertimą, to neginčijo ir 
atsakovas. Todėl atsakovas, susipažinęs su pareiškėjo skundu, turėjo galimybę 
pamatyti, kad byloje jau yra pateiktas Rašto Nr. I-259 vertimas. Toks aiškinimas 
atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (žr., pvz., Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. spalio 1 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. AS442-549/2008). Atsižvelgiant į tai, dar vieno Rašto Nr. I-259 vertimo 
pateikimas byloje nebuvo tikslingas, Rašto Nr. I-259 dar kartą versti ir teikti 
teismui nebuvo būtinybės, todėl šio dokumento vertimo išlaidų suma – 152,32 
litai (prie 128 litų pridėtas 19 proc. pridėtinės vertės mokestis (V t., b. l. 88), 
nepagrįstai priteista iš pareiškėjo, todėl atsakovui priteistinų bylinėjimosi 
išlaidų dydis yra mažintinas, iš viso atsakovui iš pareiškėjo priteisiant 58,77 
litus bylinėjimosi išlaidų.

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 
punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Pareiškėjo D. K. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartį 

pakeisti ir išdėstyti ją taip: „Atsakovo Studijų kokybės vertinimo centro 
prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų tenkinti iš dalies. Priteisti atsakovui Studijų 
kokybės vertinimo centrui iš pareiškėjo D. K. 58,77 (penkiasdešimt aštuonis 
litus, 77 ct) litus bylinėjimosi išlaidų“.

Nutartis neskundžiama.

2.11.2. Dėl kariams paskirtų drausminių nuobaudų ginčijimo tvarkos

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos 
įstatymo 48 straipsnio 1 dalis (1999 m. liepos 7 d. įstatymo Nr. VIII‑1289 redakcija) 
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nustatė, jog ginčai dėl kariams paskirtų drausminių nuobaudų visų pirma privalėjo 
būti nagrinėjami žinybine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. Karo tarnybos 
santykių specifika, kuriai būdingi griežto pavaldumo ir kiti statutiniai santykiai, 
atsižvelgiant į būtinybę sudaryti sąlygas darniam krašto apsaugos sistemos 
funkcionavimui bei veiksmingai žmogaus teisių apsaugai, suponavo specifinį bei 
savitą ginčų sprendimo mechanizmą – ginčus, susijusius su kariams paskirtomis 
drausminėmis nuobaudomis, pirmiausia spręsti pačios krašto apsaugos ir karo 
tarnybos sistemos viduje. 

Administracinė byla Nr. AS62-417/2011
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00407-2010-7

Procesinio sprendimo kategorijos: 63.3.3, 80.13

N U T A R T I S
 

2011 m. gegužės 17 d.
Vilnius

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

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 
V. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2010 m. vasario 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. B. 
skundą atsakovui Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Oro gynybos 
batalionui dėl drausminių nuobaudų panaikinimo. 

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas V. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą skundu (b. l. 
2−9), prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų 
Oro gynybos bataliono vado 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. P-256 „Dėl 
drausminės nuobaudos skyrimo eil. V. B.“ už Kariuomenės drausmės statuto 
75 straipsnio 1 dalies pažeidimą skirtą drausminę nuobaudą – papeikimą; 2) 
panaikinti Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono 
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vado 2010 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. P-1 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo 
eil. V. B.“ už Kariuomenės drausmės statuto 75 straipsnio 1 dalies pažeidimą 
skirtą drausminę nuobaudą – papeikimą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 18 d. 
nutartimi (b. l. 42) pareiškėjo V. B. skundą atsisakė priimti. Teismas nustatė, 
kad pareiškėjas prašo panaikinti Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Oro 
gynybos bataliono vado įsakymus, kuriais jam paskirtos drausminės nuobaudos. 
Pažymėjo, kad atsakovu byloje pareiškėjas nurodo Lietuvos kariuomenės karinių 
oro pajėgų Oro gynybos batalioną, kurio buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 144, 
Radviliškyje, todėl, teismo vertinimu, skundo nagrinėjimas priskirtinas Šiaulių 
apygardos administracinio teismo kompetencijai. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, 
pareiškėjo skundą teismas atsisakė priimti kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos 
administracinio teismo kompetencijai (Lietuvos Respublikos administracinių 
bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 2 p.). Teismas išaiškino 
pareiškėjui teisę skundą paduoti Šiaulių apygardos administraciniam teismui, 
kurio veikimo teritorijoje yra atsakovo Lietuvos kariuomenės karinių oro 
pajėgų Oro gynybos bataliono buveinė.

II.

Pareiškėjas V. B. atskiruoju skundu (b. l. 50−51) prašė panaikinti 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 18 d. nutartį bei 
skundo priėmimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti 
iš naujo. Paaiškino, kad Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo 
tarnybos įstatymo (toliau – ir Karo tarnybos įstatymas) 11 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta, jog Lietuvos kariuomenė yra vientisa institucija, turinti viešojo 
juridinio asmens statusą, o kariuomenės daliniai, junginiai, tarnybos ir kitokie 
kariniai vienetai atstovauja kariuomenei ir veikia jos vardu. Kadangi Lietuvos 
kariuomenės buveinė yra Vilniuje, skundo nagrinėjimas priskirtinas Vilniaus 
apygardos administracinio teismo kompetencijai. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. balandžio 30 d. 
nutartimi atskirąjį skundą tenkino iš dalies. Teismas pakeitė Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2010 m. vasario 18 d. nutartį ir pareiškėjo skundą 
atsisakė priimti dėl to, kad pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai nustatytos 
ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarkos (ABTĮ 37 str. 2 d. 3 p.). Nurodė, 
kad Karo tarnybos įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog ginčai dėl 
priėmimo į karo tarnybą, nušalinimo nuo pareigų, perkėlimo į kitas pareigas, 
dėl karių laipsnių, drausminių nuobaudų, kario tarnybos sutarties pratęsimo 
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nagrinėjami krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka. Sprendimas gali būti 
apskųstas pagal pavaldumą aukštesniajam vadui ar pareigūnui iki krašto 
apsaugos ministro imtinai. Ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos kariuomenės drausmės statuto (toliau – ir Statutas), kurio 40 
ir 75 straipsnio 1 dalimi vadovaujantis pareiškėjui skundžiamais įsakymais 
buvo paskirtos drausminės nuobaudos, 57–64 straipsniai. Teismas konstatavo, 
jog byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas būtų pasinaudojęs išankstine 
ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka, todėl priėjo prie išvados, kad kreipimosi 
su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą dieną pareiškėjas 
ABTĮ 25 straipsnio prasme nebuvo įgijęs teisės kreiptis su skundu į teismą. 
Vadovaudamasis šiomis aplinkybėmis, Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti 
skundą pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktą. Apeliacinės instancijos 
teismas, padaręs išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas 
priimti skundą, iš esmės priėmė teisingą nutartį, tačiau netinkamai taikė 
įstatymą, pakeitė atskiruoju skundu skųstos nutarties rezoliucinę dalį, 
nustatydamas, jog pareiškėjo skundą atsisakytina priimti dėl to, kad pareiškėjas 
nesilaikė tai bylų kategorijai nustatytos ginčo nagrinėjimo ne per teismą 
tvarkos (ABTĮ 37 str. 2 d. 3 p.).

III.

Pareiškėjas 2010 m. birželio 30 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam 
teismui pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. AS822-
244/2010, vadovaujantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktu.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. gruodžio 20 d. 
nutartimi tenkino minėtą pareiškėjo prašymą ir atnaujino procesą šioje 
administracinėje byloje. Teismas pažymėjo, kad Karo tarnybos įstatymo 48 
straipsnio 1 dalies taikymo (iš esmės panašioje kaip ir nagrinėjamoje byloje 
situacijoje) aiškinimas yra pateiktas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2009 m. birželio 19 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS63-377/2009 bei 
2007 m. gegužės 24 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS14-248/2007 
(pastaroji nutartis buvo paskelbta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
biuletenyje Nr. 2 (12), 2007). Kadangi nutartyje, dėl kurios prašoma atnaujinti 
procesą, nebuvo atsižvelgta į minėtą praktiką, teismas konstatavo, kad 
nagrinėjamai situacijai yra aktualus vienodos administracinių teismų praktikos 
formavimo užtikrinimo klausimas, aiškinant ir taikant Karo tarnybos įstatymo 
48 straipsnio 1 dalį.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

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

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 30 d. 
nutartis paliekama nepakeista.

Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į 
Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti 
Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono vado 
2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. P-256 „Dėl drausminės nuobaudos 
skyrimo eil. V. B.“ už Statuto 75 straipsnio 1 dalies pažeidimą skirtą drausminę 
nuobaudą – papeikimą; 2) panaikinti Lietuvos kariuomenės karinių oro 
pajėgų Oro gynybos bataliono vado 2010 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. P-1 „Dėl 
drausminės nuobaudos skyrimo eil. V. B.“ už Statuto 75 straipsnio 1 dalies 
pažeidimą skirtą drausminę nuobaudą – papeikimą. Pirmosios instancijos 
teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą, kadangi, teismo nuomone, skundas 
teismingas Šiaulių, o ne Vilniaus apygardos administraciniam teismui. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. balandžio 30 d. 
nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą tenkino iš dalies: pakeitė Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 18 d. nutartį ir pareiškėjo 
skundą atsisakė priimti dėl to, kad pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai 
nustatytos ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.

V.

Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, 
pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., 
Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 str. 1 d., Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir 
politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str.). Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog asmens teisės turi būti ginamos ne 
formaliai, o realiai ir veiksmingai tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios 
institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų (Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo 1997 m. spalio 1 d., 2000 m. gegužės 8 d., 2001 m. liepos 12 d. 
nutarimai). Teisinis reguliavimas, įtvirtinantis asmens teisės į savo teisių ir 
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laisvių teisminę gynybą įgyvendinimo tvarką, turi atitikti iš konstitucinio 
teisinės valstybės principo kylantį teisinio aiškumo reikalavimą, o tam, 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 (Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo 2004 m. gruodžio 29 d., 2006 m. lapkričio 27 d. nutarimai). Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas 2002 m. liepos 2 d. nutarime pažymėjo, 
jog pagal Konstituciją įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti tokį teisinį 
reguliavimą, kad visus ginčus dėl asmens teisių ir laisvių pažeidimo būtų 
galima spręsti teisme. Vis dėlto, net ir pabrėždamas iš konstitucinio teisinės 
valstybės principo bei kitų Konstitucijos nuostatų (inter alia Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d.) kylantį teisminės gynybos universalumo 
principą, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje 
ne kartą yra konstatavęs, jog gali būti nustatyta ir ikiteisminė ginčų sprendimo 
tvarka (Lietuvos Respublikos 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., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai, 2006 m. rugpjūčio 8 d. 
sprendimas).

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.

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. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijoje dėl alternatyvių 
ginčų tarp viešojo administravimo institucijų ir privačių asmenų sprendimo 
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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.

Kaip matyti iš to, kas paminėta, administracinių ginčų nagrinėjimo ne per 
teismą instituto įtvirtinimas nėra negatyvus reiškinys. Jo egzistavimas iš esmės 
atspindi šiuolaikinės administracinės justicijos siekius: asmens teisių apsaugos 
prioritetą valstybės interesų atžvilgiu bei greitą ir veiksmingą asmens pažeistų 
teisių gynybą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat 
pabrėžiama, kad išankstinis administracinių ginčų nagrinėjimo ne per teismą 
institutas 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 
reiškia, kad tokio skundo nagrinėjimo paskirtis yra ne papildomas asmens 
tariamai pažeistų teisių ar interesų gynimo apsunkinimas, o priešingai – 
papildomo mechanizmo, galinčio išspręsti minėtą teisinę problemą, nustatymas 
(žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 9 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A143-191/2010). 

VI.

Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas yra susijęs su karių drausmine 
atsakomybe. Šiuo aspektu pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas yra konstatavęs, jog pagal Konstituciją karinė, sukarinta ir saugumo 
tarnybos yra atribotos nuo civilinės tarnybos. Konstitucijoje yra įtvirtinta 
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diferencijuota civilinių valstybės institucijų ir karinių bei sukarintų valstybės 
institucijų samprata. Tai sudaro teisines prielaidas teisės aktais diferencijuotai 
reguliuoti santykius, susijusius su civilinių valstybės institucijų ir karinių 
bei sukarintų valstybės institucijų veikla, taip pat nustatyti tokį civilinėse 
ir karinėse bei sukarintose valstybės institucijose dirbančių asmenų teisinį 
statusą, kuris turėtų tam tikrus ypatumus (Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo 2002 m. gruodžio 24 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai). Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas 1996 m. gegužės 29 d. sprendime yra 
pažymėjęs, kad asmenims, atliekantiems tikrąją karo tarnybą, krašto apsaugos 
sistemos, vidaus tarnybos karininkams, puskarininkiams, saugumo tarnybų ir 
kitų Konstitucijos 141 straipsnyje minimų pareigūnų veiklai svarbią reikšmę 
turi griežto pavaldumo ir kiti statutiniai santykiai.

Karių tarnybos ir statuso specifika aiškiai atsispindi ir Lietuvos teisės 
sistemoje. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir 
karo tarnybos įstatymas (toliau – ir Karo tarnybos įstatymas) nustato krašto 
apsaugos sistemos organizavimo, valdymo ir kontrolės pagrindus, karo tarnybos 
atlikimo ir karių aprūpinimo tvarką, taip pat civilių tarnybos krašto apsaugos 
sistemoje ypatumus. Karo tarnybos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pažymima, 
kad krašto apsaugos sistema – Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo 
sistemos dalis, kurią sudaro valstybės institucijų, kurių paskirtis saugoti ir ginti 
valstybės suverenitetą, jos teritorijos neliečiamybę bei vientisumą, vykdyti 
Lietuvos tarptautinius gynybos ir karinio bendradarbiavimo įsipareigojimus, 
kitas su krašto apsauga susijusias funkcijas, taip pat šių institucijų įsteigtų 
įmonių ir įstaigų bei krašto apsaugos reikmėms skirtų karinių teritorijų ir 
kitų infrastruktūros objektų visuma. Karo tarnybos įstatymo 2 straipsnio 
2 dalis nustato, kad Lietuvos kariuomenė – valstybės ginkluotos gynybos 
institucija – krašto apsaugos sistemos pagrindinė dalis, sauganti valstybės 
suverenitetą, jos teritorijos bei oro erdvės neliečiamybę, ginklu ginanti valstybę 
nuo agresijos ar kitokio ginkluoto užpuolimo, vykdanti karines užduotis pagal 
Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus. Karių tarnybą inter alia 
reglamentuoja Karo tarnybos įstatymo ketvirtasis skirsnis.

Karys yra Lietuvos valstybės gynėjas (Karo tarnybos įstatymo 21 str. 
1 d.). Kario tarnyba reikalauja specialių ištikimybės valstybei santykių, kuriuos 
reglamentuoja įstatymai ir kiti teisės aktai. Kario statusą nustato šis ir kiti 
kariuomenės veiklą bei karo tarnybą reglamentuojantys įstatymai, statutai ir 
kiti teisės aktai. Išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus atvejus, darbo 
ir valstybės tarnybos santykius reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės 
aktai kariams netaikomi (Karo tarnybos įstatymo 21 str. 2 d.). Karo tarnybos 
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įstatymo 25 straipsnio 1 dalis nustato, kad karo tarnybos atlikimo tvarką ir 
sąlygas, karių drausminę atsakomybę, ginklo panaudojimą, civilinės krašto 
apsaugos tarnybos tvarką ir sąlygas bei tarnybą Antrajame operatyvinių 
tarnybų departamente prie Krašto apsaugos ministerijos nustato statutai.

Įvertinus pirmiau paminėtas, taip pat Kariuomenės drausmės statuto 
ir kitas karo tarnybą ir karių drausmę reglamentuojančias teisės normas, 
akivaizdu, kad kario tarnyba pasižymi ypatinga specifika. Ši aplinkybė 
suponuoja, kad ginčai, susiję su karių drausme ir tarnyba, gali būti sprendžiami 
specialia tvarka, be kita ko, apimančia reikalavimą tokį ginčą visų pirma spręsti 
ne teisme. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo praktikoje taip 
pat yra nurodęs, jog 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 (Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo 2002 m. liepos 2 d. nutarimas). 

VII.

Karo tarnybos įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje (1999 m. liepos 7 d. 
įstatymo Nr. VIII-1289 redakcija, galiojusi ginčijamų pirmosios instancijos ir 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimų priėmimo metu) buvo 
įtvirtinta, kad 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.

Kaip matyti iš Kariuomenės drausmės statuto (toliau – ir Statutas) 
1 straipsnio, skundų padavimo ir nagrinėjimo tvarką, t. y. minėtų ginčų 
sprendimo tvarką, nustatė šio Statuto 57–64 straipsniai. Išplėstinės teisėjų 
kolegijos manymu, Statuto normos neįtvirtino kario teisės tiesiogiai teismui 
skųsti jam paskirtą drausminę nuobaudą, nes toks aiškinimas paneigtų Karo 
tarnybos įstatymo 48 straipsnio 1 dalies (1999 m. liepos 7 d. įstatymo Nr. VIII-
1289 redakcija) nuostatą, kad sprendimas dėl drausminės nuobaudos gali būti 
apskųstas pagal pavaldumą aukštesniajam vadui ar pareigūnui. Pastebėtina, 
kad šiuo metu galiojančioje Karo tarnybos įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 
redakcijoje (2010 m. gruodžio 14 d. įstatymas Nr. XI-1236) konkrečiai nustatyta, 
kad ginčai dėl nušalinimo nuo pareigų, perkėlimo į kitas pareigas, dėl karių 
laipsnių, drausminių nuobaudų, kario tarnybos sutarties pratęsimo ir kiti karo 
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tarnybos ginčai, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus ginčus, nagrinėjami 
Kariuomenės drausmės statuto nustatyta privaloma išankstine karo tarnybos 
ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka.

Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi ginčui aktualią Karo tarnybos 
įstatymo 48 straipsnio 1 dalį (1999 m. liepos 7 d. įstatymo Nr. VIII-
1289 redakcija) teleologiniu, sisteminiu, teisės principų, istoriniu, lingvistiniu-
loginiu teisės aiškinimo būdais, atsižvelgdama į karo tarnybos specifiką, daro 
išvadą, kad minėta teisės norma nustatė, jog ginčai dėl kariams paskirtų 
drausminių nuobaudų visų pirma privalėjo būti nagrinėjami žinybine ginčų 
nagrinėjimo ne teisme tvarka. Pirmiau minėta karo tarnybos santykių specifika, 
kuriai būdingi griežto pavaldumo ir kiti statutiniai santykiai, atsižvelgiant į 
būtinybę sudaryti sąlygas darniam krašto apsaugos sistemos funkcionavimui 
bei veiksmingai žmogaus teisių apsaugai, suponavo specifinį bei savitą 
ginčų sprendimo mechanizmą – ginčus, susijusius su kariams paskirtomis 
drausminėmis nuobaudomis, pirmiausia spręsti pačios krašto apsaugos ir karo 
tarnybos sistemos viduje. 

VIII.

Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad teismų praktika nėra statiškas 
dalykas. Ji gali būti vystoma, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, 
šį būtinumą tinkamai motyvuojant (Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas). Tinkamai motyvuota teismų praktikos 
raida, kai ji nėra atsitiktinė, atitinka teisinės valstybės imperatyvą. Be to, 
administracinių teismų praktikai esant prieštaringai, Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas turi į tai reaguoti ir imtis teisės aktuose nustatytų 
priemonių ją suvienodinti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 str. 1 d.). 
Tik unifikuojant teismų praktiką, galima veiksmingai užtikrinti konstitucinio 
imperatyvo, kad analogiškos bylos būtų sprendžiamos taip pat, laikymąsi.

Atsižvelgdama į tai, kas paminėta anksčiau, išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatuoja, kad šiuo procesiniu sprendimu ji išplėtoja ir suvienodina teismų 
praktiką ginčuose dėl karių drausminių nuobaudų nagrinėjimo tvarkos, tokiu 
būdu užtikrindama teisinį aiškumą ir veiksmingą, realią karių teisių bei teisėtų 
interesų gynybą, atsižvelgiant į karo tarnybos savitumus ir ypatingą reikšmę 
visuomenės ir valstybės gyvenime. Tokia teismų praktikos raida, išplėstinės 
teisėjų kolegijos manymu, yra konstituciškai pateisinama ir objektyviai būtina. 

Pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra 
priėmęs nagrinėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą 
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dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo 
tarnybos įstatymo 48 straipsnio 1 dalies (1999 m. liepos 7 d. redakcija) 
ta apimtimi, kuria nustatyta, kad teismai nesprendžia ginčų dėl kariams 
skiriamų drausminių nuobaudų, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
30 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. Tačiau 
pažymėtina, kad paminėtas prašymas netrukdo šią bylą nagrinėti iš esmės. 
Kaip minėta anksčiau, nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesilaikė privalomos 
žinybinės ginčų nagrinėjimo tvarkos, o šiuo aspektu Karo tarnybos įstatymo 
48 straipsnio 1 dalies konstitucingumas nėra kvestionuojamas. Taigi šiuo 
aspektu, t. y. dėl privalomos žinybinės ginčų nagrinėjimo tvarkos, Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas poveikio pareiškėjo teisiniam 
statusui neturės. Juolab kad įsigaliojus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 
sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 48 straipsnio pakeitimo 
įstatymui (2010 m. gruodžio 14 d. įstatymas Nr. XI-1236; įsigaliojo 
2010 m. gruodžio 31 d.), teisė ginčyti kariui paskirtą drausminę nuobaudą 
teisme, prieš tai privalomai pasinaudojus ikiteismine tvarka, yra tiesiogiai 
numatyta įstatyme.

Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas ginčijamus aktus skundė pirmiau 
minėtų teisės aktų nustatyta tvarka ir ginčas buvo išnagrinėtas krašto apsaugos 
(kariuomenės) sistemos viduje. Taigi darytina išvada, kad pareiškėjas nesilaikė 
žinybinės ginčams dėl kariui paskirtos drausminės nuobaudos nagrinėjimo 
ne teisme tvarkos, ir tai suteikia pagrindą teismui atsisakyti priimti skundą 
dėl kariui paskirtos drausminės nuobaudos (Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 37 str. 2 d. 3 p.).

Esant šioms aplinkybėms, nėra pagrindo daryti išvados, kad Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. balandžio 30 d. priėmė neteisėtą ir 
nepagrįstą nutartį.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 162 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a:
 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 30 d. 

nutartį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama. 
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2.11.3. Dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su teismo procesiniu sprendimu 
dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių, priteisimo momento

Sistemiškai vertinant Administracinių bylų teisenos įstatymo 44–45 straipsnių 
nuostatas ir atsižvelgiant į protingumo principą, sprendimu, kurio pagrindu 
proceso šalis įgyja teisę gauti patirtas bylinėjimosi išlaidas, laikytinas teismo 
baigiamasis aktas, kuriuo konkreti byla išsprendžiama iš esmės. Kiekviena 
administracine byla yra sprendžiamas konkretus su atitinkamo asmens teisėmis 
ir pareigomis susijęs klausimas, šiuo klausimu teismas priima baigiamąjį aktą, 
galutinai nustatantį asmens teisių ir pareigų turinį konkrečioje situacijoje. Vis 
dėlto kiekvieno proceso metu neišvengiamai kyla papildomų procesinių klausimų, 
kurie turi būti sprendžiami. Tokių klausimų išsprendimas būna susijęs su inter 
alia teise į teisingą teismo procesą, teise į visapusišką bylos faktinių aplinkybių 
išnagrinėjimą ar galutinio sprendimo įvykdymo užtikrinimu. Šiais klausimais nėra 
sprendžiama byla iš esmės, jais yra siekiama procesinėmis priemonėmis užtikrinti 
galutinio teismo sprendimo atitiktį teisingumo kriterijui. Tik galutinis teismo 
sprendimas yra tas, kuriuo teismas nustato, kas konkrečioje situacijoje buvo teisus, 
todėl ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas turi būti susiejamas su šiuo 
konstatavimu.

Administracinė byla Nr. AS858–696/2010
Procesinio sprendimo kategorija 59

N U T A R T I S
 

2011 m. sausio 28 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio 
(pranešėjas) ir Romano Klišausko,

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kalvarijos 
savivaldybės administracijos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, 
nagrinėjant administracinę bylą Nr. AS858–696/2010 pagal pareiškėjo M. Š. 
skundą atsakovui Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl tarnybinės 
nuobaudos panaikinimo.
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Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas M. Š. prašymu (b. l. 82–84) kreipėsi į Kauno apygardos 
administracinį teismą, prašydamas teismą taikyti reikalavimo užtikrinimo 
priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos uždrausti atsakovui 
atlikti bet kokius veiksmus pagal 2010 m. rugsėjo 17 d. pranešimu Nr. 19316 
ar kitais pranešimais paskelbtus konkursus užimti Kalvarijos savivaldybės 
administracijos Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausiojo 
architekto pareigybę bei uždrausti į šias pareigas nuolatiniam darbui priimti 
bet kokius asmenis. 

Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 4 d. nutartimi 
(b. l. 95–96) pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių 
taikymo patenkino iš dalies; iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdė 
Kalvarijos savivaldybės administracijos konkurso Ūkio ir urbanistikos skyriaus 
vedėjo pavaduotojo – vyriausiojo architekto pareigybei užimti, paskelbto 
2010 m. rugsėjo 17 d. pranešimu Nr. 19316, vykdymą bei uždraudė į Ūkio ir 
urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausiojo architekto pareigas 
priimti asmenis nuolatiniam darbui. 

Atsakovas Kalvarijos savivaldybės administracija atskiruoju skundu (b. l. 
106–108) prašė panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. 
spalio 4 d. nutartį. 

Pareiškėjas M. Š. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 113–115) prašė 
atskirąjį skundą atmesti. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. lapkričio 15 d. 
nutartimi (b. l. 121–124) atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos atskirąjį 
skundą tenkino; Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 4 d. 
nutartį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo panaikino, pareiškėjo M. 
Š. prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo netenkino.

II.

Atsakovas Kalvarijos savivaldybės administracija pateikė prašymą dėl 
bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (b. l. 143–144). Atsakovas prašo atlyginti 847 
litų dydžio patirtas išlaidas už atskirojo skundo surašymą ir padavimą.



498

I. Administracinių teismų praktika

Pareiškėjas M. Š. atsiliepimu į atsakovo prašymą (b. l. 150–151) prašo 
atsakovo prašymą atmesti. Pareiškėjas pažymi, kad teismo sprendimas 
nagrinėjamoje byloje dar nepriimtas. Atsakovas turi savo juridinę tarnybą, bet 
dėl atstovavimo šioje byloje sudarė sutartį su advokatu. 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 teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 
(toliau – ir Rekomendacijos) 7 punkte nurodyti rekomenduojami priteistini 
maksimalūs dydžiai. Už atskirąjį skundą pagal Rekomendacijas atsakovas turėjo 
teisę advokatui sumokėti ne daugiau kaip 400 litų.

Teisėjų kolegija

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

Prašymas atmestinas.
Nagrinėjamos bylos dalykas yra atsakovo prašymo dėl bylinėjimosi 

išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. AS858–696/2010, pagrįstumas 
ir jei prašymas bus laikomas pagrįstu, prašomos priteisti sumos dydis.

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau 
– ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai 
priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. 
ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, 
suteikiama teisė reikalauti atlyginti jai atstovavimo išlaidas ir nustatoma, kad 
atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos 
civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
Teisėjų kolegija pažymi, kad sistemiškai vertinant ABTĮ 44–45 straipsnių 
nuostatas ir atsižvelgiant į protingumo principą, sprendimas, kurio pagrindu 
proceso šalis įgyja teisę gauti patirtas bylinėjimosi išlaidas, laikytinas teismo 
baigiamuoju aktu, kuriuo konkreti byla išsprendžiama iš esmės. Kiekviena 
administracine byla yra sprendžiamas konkretus su atitinkamo asmens 
teisėmis ir pareigomis susijęs klausimas, šiuo klausimu teismas priima 
baigiamąjį aktą, galutinai nustatantį asmens teisių ir pareigų turinį konkrečioje 
situacijoje. Vis dėlto kiekvieno proceso metu neišvengiamai kyla papildomų 
procesinių klausimų, kurie turi būti sprendžiami. Tokių klausimų išsprendimas 
būna susijęs su inter alia teise į teisingą teismo procesą, teise į visapusišką 
bylos faktinių aplinkybių išnagrinėjimą ar galutinio sprendimo įvykdymo 
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užtikrinimu. Šiais klausimais nėra sprendžiama byla iš esmės, jais yra siekiama 
procesinėmis priemonėmis užtikrinti galutinio teismo sprendimo atitiktį 
teisingumo kriterijui. Tik galutinis teismo sprendimas yra tas, kuriuo teismas 
nustato, kas konkrečioje situacijoje buvo teisus, todėl ir bylinėjimosi išlaidų 
atlyginimo klausimas turi būti susiejamas su šiuo konstatavimu. Priešingu 
atveju galėtų susidaryti situacija, kai konkrečiame ginče teismo baigiamasis 
aktas, kuriuo konstatuojamas atitinkamos proceso šalies reikalavimo 
pagrįstumas, objektyviai negalėtų užtikrinti tinkamo bylinėjimosi išlaidų 
atlyginimo dėl toje pačioje byloje buvusių atskirų procesinių klausimų, 
išspręstų ne tos pačios proceso šalies naudai.

Nagrinėjamoje byloje atsakovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, 
kurias jis patyrė, nagrinėjant administracinę bylą Nr. AS858–696/2010. 
Nurodytoje byloje spręstas reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimas 
– pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkino pareiškėjo prašymą taikyti 
reikalavimo užtikrinimo priemones (b. l. 95–96), Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas 2010 m. lapkričio 15 d. nutartimi (b. l. 121–124) 
atsakovo atskirąjį skundą tenkino ir panaikino pirmosios instancijos teismo 
nutartį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo. Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartyje nagrinėtas klausimas 
dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių yra atskiras procesinis klausimas 
byloje, šia nutartimi byla nėra išsprendžiama iš esmės. Todėl atsakovas 
šiuo metu neįgijo teisės reikalauti bylinėjimosi išlaidų, susijusių su bylos 
nagrinėjimu, vertinant reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą. Šią teisę 
atsakovas įgis tuo atveju, jei byla, kuria sprendžiamas M. Š. skundas (b. l. 2–10, 
67–76), bus išspręsta atsakovo naudai. Priešingu atveju, bylą, nagrinėjamą iš 
esmės, išsprendus pareiškėjo naudai, o šioje byloje atlyginus atsakovo patirtas 
bylinėjimosi išlaidas, susidarytų situacija, kai pareiškėjas objektyviai nebegalėtų 
tikėtis teisingo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 
dalimi, teisėjų kolegija 

n u t a r i a:

Atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos prašymą dėl 
bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. AS858–
696/2010, atmesti.

Nutartis neskundžiama.
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2.11.4. Dėl galimybės priteisti bylinėjimosi išlaidas iš subjekto, turėjusio 
įtakos atitinkamo administracinio akto, nuginčyto pagrindinėje byloje, 
priėmimui

Priteisiant bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo, priėmusio administracinį aktą, 
kuris nuginčytas pagrindinėje byloje, nevertinama, kokia yra įvairių subjektų 
įtaka konkrečiam individualiam administraciniam aktui. Toks vertinimas būtų 
neprotingas ir neadekvatus, nes kiekvienu panašiu atveju būtų galima nustatyti 
įvairių galimai atsakingų institucijų, kurių žinioje buvo tam tikra informacija, 
kurios pagrindu buvo priimtas konkretus individualus administracinis aktas, tam 
tikrą atsakomybę bylinėjimosi išlaidų kontekste, o toks nustatymas nepagrįstai 
vilkintų bylų nagrinėjimą, pažeistų proceso ekonomiškumo principą.

Administracinė byla Nr. AS858-374/2011
Procesinio sprendimo kategorija 59; 79.2

N U T A R T I S

2011 m. gegužės 20 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio 
(pranešėjas) ir Romano Klišausko, 

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2011 m. kovo 15 d. nutarties administracinėje byloje 
pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Eglitana“ skundą atsakovui 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, (trečiasis suinteresuotas asmuo 
– Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministerijos) dėl potvarkio dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas UAB „Eglitana“ skundu (I t., b. l. 1–7) kreipėsi į Vilniaus 
apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti 2010 m. spalio 8 d. 
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Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir ŽŪM) kanclerio 
potvarkį Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos 
skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir 
plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ dalyje, kuria nuspręsta neskirti paramos pareiškėjo 
projektui pagal jo 2010 m. kovo 17 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktą 
paraišką dėl paramos projektui „Gamybinės įmonės plėtra“ pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2007–2013 metų programos trečios krypties „Gyvenimo kokybė 
kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ antrąją priemonę „Parama 
verslo kūrimui ir plėtrai“ pirmąją veiklos sritį, kai „parama teikiama ne žemės 
ūkio srities veiklai, įskaitant paslaugas, amatus ir amatų centrų kūrimą“, kurios 
registracijos Nr. 3VK-KE-10-1-000738-PR001; įpareigoti ŽŪM priimti sprendimą 
skirti paramą pagal pareiškėjo paraišką (paraiškos registracijos Nr. 3VK-KE-10-1-
000738-PR001) (toliau – ir Paraiška) pagal paraiškos pateikimo dieną galiojusias 
Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 
metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios ar 
naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) įgyvendinimo taisykles.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 24 d. sprendimu 
(IV t., b. l. 151–158) iš dalies patenkino skundą ir panaikino Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkį Nr. 4D-132 „Dėl 
projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 
metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie 
ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ 
dalyje, kuria nuspręsta neskirti paramos pareiškėjo UAB „Eglitana“ projektui 
pagal jo 2010 m. kovo 17 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės 
ūkio ministerijos (toliau – ir NMA, Agentūra) pateiktą paraišką dėl paramos 
projektui „Gamybinės įmonės plėtra“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 
metų programos trečios krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo 
ekonomikos įvairinimas“ antrąją priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ 
pirmąją veiklos sritį, kai „parama teikiama ne žemės ūkio srities veiklai, įskaitant 
paslaugas, amatus ir amatų centų kūrimą (pelno siekiančius projektus)“, kurios 
registracijos Nr. 3VK-KE-10-1-000738-PR001; pareiškėjo reikalavimą įpareigoti 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją priimti sprendimą skirti paramą 
pagal UAB „Eglitana“ paraišką, kurios registracijos Nr. 3VK-KE-10-1-000738-
PR001, pagal paraiškos pateikimo dieną galiojusias Žemės ūkio ministro įsakymu 
patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės 
„Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos 
įmonės plėtra) įgyvendinimo taisykles, atmetė; įpareigojo Lietuvos Respublikos 
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žemės ūkio ministeriją grąžinti UAB „Eglitana“ projektą pagal paraišką Nr. 3VK-
KE-10-1-000738-PR001 Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio 
ministerijos naujam nagrinėjimui.

Pareiškėjas UAB „Eglitana“ kreipėsi į teismą su prašymu (IV t. b. l. 164) 
priteisti iš atsakovo ŽŪM patirtas 2 600 litų teismo išlaidas, susijusias su 
administracinės bylos Nr. I-1067-189/2011 nagrinėjimu. 

Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepimu (IV t. 
b. l. 171–173) pažymėjo, jog pareiškėjo atstovas atstovavo ne vienam pareiškėjui 
bylose, kuriose buvo reiškiami analogiški reikalavimai, todėl sprendžiant 
klausimą dėl teismo išlaidų priteisimo turėtų būti atsižvelgta į Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 
patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio 
už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 
maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Dalis teismo išlaidų turėtų 
būti priteistina ir iš trečiojo suinteresuoto asmens – NMA.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 15 d. nutartimi 
(IV t., b. l. 175–177) prašymą tenkino iš dalies; priteisė iš Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministerijos UAB „Eglitana“ naudai 1 310 litų atstovavimo išlaidų. 
Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2011 m. sausio 24 d. sprendimu vienas pareiškėjo skundo reikalavimas (dėl 
potvarkio panaikinimo) buvo tenkintas visiškai, o kitas (dėl įpareigojimo atlikti 
veiksmus) atmestas. Tokiu būdu, įsiteisėjusius teismo sprendimu buvo tenkinta 
pusė pareiškėjo skundo reikalavimų. Pareiškėjo atstovas pateikė rašytinius 
įrodymus, iš kurių matyti suteiktos teisinės pagalbos pobūdis: skundo ir kitų 
procesinių dokumentų parengimas, atstovavimas 2011 m. sausio 12 d. teismo 
posėdyje. Šios išlaidos pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir 
ABTĮ) 44 straipsnio 6 dalį yra atlygintinos. ABTĮ 44 straipsnis nepagrindžia 
teismo išlaidų atlyginimo iš trečiojo suinteresuoto asmens. Priteistinų išlaidų 
dydį riboja teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku 
patvirtintos rekomendacijos dėl užmokesčio dydžio. Rekomendacijų 8.2 punkte 
už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį nustatytas koeficientas 
– 3, t. y. už 2010 m. lapkričio 12 d. skundo surašymą priteistina suma būtų 2 400 
litų (800×3). Pagal Rekomendacijų 8.18 punktą nustatytas koeficientas už vieną 
atstovavimo valandą teisme yra 0,15. 2011 m. sausio 12 d. teismo posėdžio pradžia 
–  9.30 val., pabaiga – 10.15 val. Atsižvelgiant į Rekomendacijų 9 punkto nuostatas, 
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Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje

atstovavimo laikas byloje – 45 min. Pagal Rekomendacijų 9 punktą, jeigu teisinių 
paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama: iki 30 
minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma valanda. Atsižvelgiant į tai, 
kas išdėstyta, už atstovo atstovavimą teismo posėdžio metu priteistina suma būtų 
120 litų ((800 x×0,15)x1). Pareiškėjo atstovo prašomos atlyginti išlaidos neviršija 
Rekomendacijose nustatyto priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę 
pagalbą maksimalaus dydžio, tačiau atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 punktą 
nurodytus kriterijus ir į tai, kad skundas patenkintas iš dalies, atstovavimo išlaidų 
suma mažintina iki 1 260 litų. Kaip patvirtina byloje esantis žyminio mokesčio 
kvitas, UAB „Eglitana“ sumokėjo teismui žyminį mokestį, t. y. 100 litų, todėl 
priteistina 1/2 sumokėto 100 litų dydžio žyminio mokesčio.

Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atskiruoju skundu 
(IV t., b. l. 183–185) prašo priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį padalyti atsakovui 
ir trečiajam suinteresuotam asmeniui – Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie 
Žemės ūkio ministerijos. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo Paraiška buvo ir 
šiuo metu yra vertinama NMA. Šios administracinės bylos proceso šalys yra ne 
tik atsakovas, bet ir trečiasis suinteresuotas asmuo. Todėl bylinėjimosi išlaidos 
turi būti padalintos šioms dviem institucijoms. Pareiškėjas turi teisę gauti 
išlaidų atlyginimą ir iš NMA. Agentūra yra vienintelė paraiškas vertinanti ir 
administruojanti institucija, kuri 2011 m. sausio 24 d. administracinio teismo 
sprendimu įpareigota pareiškėjo projektą vertinti iš naujo, todėl NMA turėtų 
proporcingai atlyginti pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Teisėjų kolegija

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

Atskirasis skundas atmestinas.
Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl to, ar pareiškėjui, prašiusiam 

atlyginti turėtas bylinėjimosi išlaidas, pagrįstai priteista suma vien iš atsakovo, 
ar priteistina bylinėjimosi išlaidų suma neturėtų būti priteista iš dalies ir iš 
NMA. Byloje nėra ginčo dėl pareiškėjo teisės į bylinėjimosi išlaidas pagrįstumo, 
bylinėjimosi išlaidų sumos. Esminis keliamas klausimas – ar minėtos bylinėjimosi 
išlaidos turi būti priteistos tik iš atsakovo. Šiose ribose teisėjų kolegija vertina 
pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą bei pagrįstumą.

Teisėjų kolegija pažymi, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 
44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas 
sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Nagrinėjamu 
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atveju, kaip tinkamai konstatavo pirmosios instancijos teismas, byloje, nagrinėtoje 
iš esmės, buvo tenkintas vienas iš dviejų pareiškėjo reikalavimų, t. y. panaikintas 
ŽŪM kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkis Nr. 4D-132 dalyje, kuria nuspręsta 
neskirti paramos pareiškėjo UAB „Eglitana“ projektui pagal jo 2010 m. kovo 17 d. 
Agentūrai pateiktą Paraišką. Byloje, nagrinėtoje iš esmės, buvo ginčijamas būtent 
ŽŪM kanclerio aktas (potvarkis Nr. 4D-132), bet ne NMA sprendimas ar išvada. 
Tuo atveju, jei byloje būtų panaikintas NMA aktas, būtų pagrindas kreiptis ir 
prašyti NMA atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Šiuo atveju taip nėra. Atsakovo 
nurodomos aplinkybės, kad ŽŪM kanclerio potvarkis buvo priimtas, remiantis 
NMA pateiktais duomenimis (vertinimo dokumentais), atmestini, nes teisėjų 
kolegija šiuo atveju nevertina, kokia yra įvairių subjektų įtaka konkrečiam 
individualiam administraciniam aktui, skaičiuojant bylinėjimosi išlaidas. Toks 
paskirstymas būtų neprotingas ir neadekvatus, nes kiekvienu panašiu atveju 
būtų galima nustatyti įvairių galimai atsakingų institucijų, kurių žinioje buvo 
tam tikra informacija, kurios pagrindu buvo priimtas konkretus individualus 
administracinis aktas, tam tikrą atsakomybę bylinėjimosi išlaidų kontekste, 
o toks nustatymas nepagrįstai vilkintų bylų nagrinėjimą, pažeistų proceso 
ekonomiškumo principą. Be to, nagrinėjamu atveju nebuvo ginčo dėl to, kas 
priėmė konkretų individualų administracinį aktą, todėl akivaizdu, kad būtent 
šio, o ne kito viešojo administravimo subjekto priimtas aktas buvo panaikintas. 
Tai, kad Agentūra yra įpareigota atlikti Paraiškos vertinimo projektą iš naujo 
šioje byloje negali būti pagrindu laikyti, kad Agentūra tampa per se atsakinga už 
Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu panaikintą ŽŪM kanclerio 
priimtą individualų administracinį aktą – tai procedūrinis teismo įpareigojimas, 
kuriuo teismas aiškiai nurodo, kaip turėtų būti vykdomas sprendimas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos 
teismas pagrįstai priteisė pareiškėjui bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo ŽŪM, 
atsakovo atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 
punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą 
atmesti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 15 d. nutartį 
palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.
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Lietuvos administracinių teismų dalyvavimas, integruojantis 
į Europos Sąjungos teisės sistemą: bendrųjų teisės principų 

reikšmė administraciniuose teisiniuose santykiuose

Įvadas

Tiek žengiant pirmuosius, dar nedrąsius žingsnius į Europos Sąjungos 
(toliau – ES) teisės sistemos analizę, tiek vėliau perėjus į gilesnį, nuodugnų 
konkretaus ES teisės instituto tyrimą, turėtume sutikti, jog vieną esminių 
vaidmenų atlieka ES teisminių institucijų praktika, kaip mokslinio tyrimo 
objektas apimanti ne vien ES teismų (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
(toliau – ESTT, Teisingumo Teismas), Bendrojo ar Tarnautojų teismo) 
galutinius sprendimus, bet ir ESTT generalinių advokatų nuomones, teikiamas 
teismui, nagrinėjant sąlyginai sudėtingesnes ir reikšmingesnes bylas. Negalima 
nepastebėti, jog būtent pastarosiose dažnai yra pateikiamas ne tik išsamesnis, nei 
galutiniame teismo sprendime, nagrinėjamo ginčo teisinių aplinkybių tyrimas, 
tačiau ir drąsesnės įžvalgos, kurios nepriklausomai nuo to, ar vėliau tampa 
oficialiąja ESTT doktrina,  daro kokybišką ir gana reikšmingą įtaką oficialiosios 
doktrinos raidai bei suteikia ypatingai daug vertingos informacijos teisės 
tyrėjams. Todėl neatsitiktinai, vertinant bendrųjų principų reikšmę ES teisei ir jos 
vystymuisi, atsakymų į visus iškilusius klausimus turėtume pradėti ieškoti būtent 
čia, tai yra ES teisminių institucijų praktikoje, suprantamoje plačiąja prasme. 

Dar 1955 metais generalinis advokatas Roemer savo nuomonėje, pateiktoje 
byloje 6/54 Netherlands prieš High Authority, atkreipė dėmesį, kad aiškinant 
ES teisę, būtina atsižvelgti ir į skirtingų jos valstybių narių nacionalinius 
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įstatymus. Veikdamas būtent tokiu būdu, generalinis advokatas Lagrange 1956 
metais byloje 8/55 Fédération Charbonnière de Belgique prieš High Authority1 
pateikė tiesioginę nuorodą į tuomet galiojusio Prancūzijos civilinio kodekso 4 
straipsnį bei patarė Teisingumo Teismui taikyti jame įtvirtintą déni de justice 
taisyklę, reiškiančią, jog teismas negali atsisakyti priimti sprendimą bei vykdyti 
teisingumą net ir tuomet, kai ES teisėje nagrinėjamu klausimu egzistuoja teisės 
spraga. Ši generalinio advokato sugestija svarbi mažiausiai dėl dviejų priežasčių: 
pirma, dėl (tiesioginės) nuorodos į nacionalinę teisę ginčuose, kilusiuose ES 
teisės taikymo srityje, bei, antra, dėl akivaizdaus bendrųjų teisės principų 
taikymo, pildant ES teisės spragas, pateisinimo. 

Netgi po 55 metų, Europos Sąjungai išsiplėtus iki 27 valstybių narių, 
išsivysčius ES teisynui, ES institucijų teisminei praktikai bei oficialiajai 
Teisingumo Teismo doktrinai (net jau ir tuomet) esant diskretiškesnei bei, 
skirtingai nei generaliniai advokatai, linkusiai labiau akcentuoti ES teisės 
autonomiškumą (nei galimas sąsajas su valstybių narių teise), o prancūziškąjį 
déni de justice principą pripažinti ir vystyti pasirinkus po platesnio 
europietiškojo teisinio tikrumo principo vėliava2, minėtosios dvi tiesos, 
manytina, yra svarbios iki šiol. 

Tiesa, patikslinant pirmąjį aspektą, šiandien ES ir nacionalinės teisės 
santykyje pastaroji „daugiau ima, nei duoda“. Manytina, jog ne tik dėl 
esminės priežasties – ES teisės viršenybės, bet ir daugiausia dėl pastarosios 
autoriteto. Antruoju aspektu pasakytina, jog ESTT – o sekdami jo pavyzdžiu 
ir nacionaliniai teismai – bendraisiais ES pripažintus principus (dažniausiai 
tokiais pat laikomais ir nacionalinėje, ir tarptautinėje teisėje) taiko (privalo 
taikyti) ir pildant galimas teisinio reguliavimo spragas, aiškinant ES pirminę 
bei antrinę teisę, ir netgi vertinant nacionalinių teisės aktų atitiktį ES teisei. 
Neatsitiktinai itin svarbia ES bendrųjų principų savybe yra laikomas jų 
hibridiškumas. Bendrieji ES principai įkūnija ir konstitucinės, ir administracinės 
teisės saugomas vertybes. Taikydamas bendruosius teisės principus, Teisingumo 
Teismas, iš vienos pusės, siekia stiprinti žmogaus teisių apsaugą, o iš kitos – ES 
teisės ir jos institucijų autoritetą, vientisumą bei efektyvumą.

Vienas iš bendrųjų principų poveikio krypčių – tai jų kelionė iš ES atgal 
į nacionalinę teisę, jau įgijus europietiškos dvasios ir vertės. Įgiję pripažinimą, 
bendrieji principai grįžta atgal į nacionalinę ES valstybių narių teisę, taip 
sudarydami tam tikrą nepertraukiamą grandinę. Net ir bendrieji teisės principai 
1 Byla Fédération Charbonnière de Belgique prieš High Authority of the European Coal and Steel 

Community, 8-55, ECR 1954-1956 p. 245.
2 Bylos Société nouvelle des usines de Pontlieue – Aciéries du Temple (SNUPAT) prieš High Authority, 

42/59 ir 49/59, ECR 1961 p. 53. 
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yra kintantys. Jų poveikis peržengia ES teisės reguliuojamas sritis ir prasiskverbia 
į visas nacionalinės teisės reguliavimo sferas. Jau kurį laiką Europos teisininkai 
pastebi, jog grindžiama bendraisiais principais, administracinės ir konstitucinės 
teisės reguliavimo srityse, kuriama nauja jus commune europaeum3.

Ir visgi trys esminiai šios grandies elementai – bendrieji principai, ES ir 
nacionalinė teisė – išlieka tie patys. 

Šiame straipsnyje plačiau į minėtų elementų sąveiką stengiamasi 
pažvelgti per Lietuvos administracinių teismų patirties ir jurisprudencijos 
prizmę, po to, kai 2004 m. gegužės 1 d. visi Lietuvos nacionaliniai teismai tapo 
Europos Sąjungos (tuomet dar besivadinusios Europos Bendrija) teismais, o 
teisėjai – Europos Sąjungos teisėjais4. Taip pat analizuojama, kiek integracijos į 
ES teisinę sistemą procesai šiandien vyksta Lietuvoje, kokiu mastu jie juntami 
būtent administracinių teismų jurisprudencijoje. 

Šį tyrimą pasirinkta atlikti per bendrųjų principų – konkrečiai, vieno 
pagrindinių administraciniams priskiriamų bei tuo pačiu universalaus, žmogaus 
teisėms lato sensu priskiriamų principų – proporcingumo principo – sampratą, 
jo taikymo tendencijas bei teismo požiūrio į šį principą (o kartu ir į kitus 
bendruosius teisės principus) pokyčius inter alia lemiant ES teisei. Straipsnyje 
pirmiausia aptariama bendrųjų ES teisės principų kilmė ir reikšmė nacionaliniams 
administraciniams teismams, vėliau – proporcingumo, kaip vieno iš bendrųjų 
teisės principų, sampratos ir reikšmės pokyčiai Lietuvos administracinių teismų 
praktikoje, o galiausiai atliekama administracinių teismų praktikos nuodugni 
analizė, nagrinėjant mokestinius ir kitus mokesčių teisės srityje kylančius 
ginčus, proporcingumo principo taikymo aspektu, parodant šio pricipo taikymo 
nacionaliniuose teismuose ir Teisingumo Teisme sąsajas ir skirtumus.

Mokesčių teisinių santykių analizė pasirinkta neatsitiktinai: pirmiausia 
atsižvelgus į sąlyginai didelį administraciniuose teismuose būtent šioje srityje 
kylančių ginčų skaičių5, antra, pastebint tai, kad mokesčių teisinių santykių 
reguliavimas priklauso ne išimtinės ES kompetencijos sričiai, bet yra lemiamas 
tiek supranacionalinės ES, tiek nacionalinės teisės. Todėl ši sritis yra tarsi tas 
lakmuso popierius, kuris itin aiškiai atskleidžia minėtų egzistuojančios grandinės 
elementų – bendrųjų principų, ES ir nacionalinės teisės – tarpusavio sąsajas.
3 GROUSSOT, X. General Principles of Community Law. Groningen: Europa Law Publishing, 2006. P. 5.
4 Manytina, kad ši sąveika neišvengiama, ir, beje, kiekvienais metais pasireiškianti vis intensyviau. 

Pavyzdžiui, tą aiškiai parodo ir tai, jog Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (toliau – 
LVAT) kiekvienais metais išnagrinėjama vis daugiau bylų, susijusių su ES teisės taikymu – 2010 m. 
buvo išnagrinėta net 39 procentais daugiau tokių bylų nei 2009 metais.

5 Pagal LVAT pateiktus metinius pranešimus, 2008 m. mokesčių bylos sudarė sudarė 10 procentų visų 
gautų bylų pagal apeliacinius skundus dėl apygardos administracinių teismų sprendimų, 2009 m. – 
12 procentų, 2010 m. – 9 procentus (mokesčių bylos yra pagal gautų bylų kiekį antroji kategorija).
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1. Bendrieji ES teisės principai: iš kur jie kyla ir kuo yra svarbūs 
nacionaliniams administraciniams teismams?

Ankstyvaisiais dabartine ES tapusios valstybių bendrijos6 gyvavimo 
metais, Teisingumo Teismui reikėjo priemonių, kurie padėtų ir įtvirtinti, ir 
įtikinti ES valstybes nares esą pozityviosios teisės jam suteiktu autoritetu ir 
viršenybe. Europos Bendrijų teisinės tvarkos priėmimas valstybėms narėms 
dažniausiai reiškė reikalavimą atsisakyti sau įprasto teisinio reguliavimo ir 
priimti naujus standartus, kurie iki tol buvo pažįstami tik kai kurioms iš jų 
(dažniausiai – senosioms narėms, didžiosioms valstybėms). Manytina, jog 
tam, kad naujasis teisynas, nors ir turėdamas imperatyvią galią, taptų bent 
kiek artimesnis visoms valstybėms narėms, tai pat įgytų moralinį autoritetą, 
didelį vaidmenį suvaidino bendrąją teisingumo idėją išreiškiantys, visoms 
demokratinėms visuomenėms jei ir ne tradiciškai įprasti taikyti, bet bent 
jau suprantami, logiškumo idėją atitinkantys bendrieji teisės principai. Taip 
pat manytina, jog be objektyvių teisės taikymą lemiančių veiksnių, bendrųjų 
principų patrauklumą lėmė (tebelemia) ir tokie subjektyvūs argumentai, kaip, 
pavyzdžiui, principų suprantamumas taikančiajam subjektui bei „patogumas“ 
juos taikant, ar vadovaujantis principais vertinant priimtų administravimo 
aktų teisėtumą, pagrįstumą. O tai kasdien yra vis aktualiau, kadangi ES 
teisynas, susidedantis iš gausios pirminės ir antrinės teisės bei apimantis 
gausybę specifinių ir sudėtingų reguliavimo sričių, kuo toliau, tuo labiau tampa 
vis sunkiau aprėpiamas ir suvokiamas net pačioms ES institucijoms, nekalbant 
apie nacionalinius administravimo ir teisingumą vykdančius subjektus.

Bendrijai, iš pradžių jungusiai tik šešias valstybes, tiek dėl kiekybinių 
(aktyvumo kreipiantis į ES teismines institucijas), tiek dėl kokybinių priežasčių 
(itin išvystyta administracinės teisės doktrina, administracinių teismų 
jurisprudencija; aukšti žmogaus teisių apsaugos standartai)7, ypatingai didelę 
6 Nuo 1951 m. – Europos Anglies ir Plieno Bendrija; 1957 m. pasirašyta Romos sutartis, kuria 

sukurta Europos ekonominė bendrija (EEB) (bendra rinka). Bendrijos steigėjos – šešios valstybės: 
Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija. Europos Sąjungos istorija 
[interaktyvus] [žiūrėta: 2011 m. rugsėjo 10 d.]. Internetinė prieiga: [http://europa.eu/about-eu/eu-
history/index_lt.htm].

7 Vokietijoje pagrindinė administracinės teisės, kaip teisės, grindžiamos aukštesnėmis idėjinėmis 
vertybėmis, bendraisiais iš konstitucijos (Pagrindinio įstatymo) išvedamais principais, nukreiptais, 
visų pirma, užtikrinti žmogaus teisių apsaugą, vystymosi priežastis buvo nacionalinės teisės 
sistemoje anksčiau įvykusi legitimumo krizė. Ieškant priežasčių, kodėl Europos Sąjungos teisė 
būtent iš šios valstybės, iš jos nacionalinės teisės šakos perėmė ir savaip pritaikė daugelį jos 
pagrindinių principų, akivaizdžių atsakymų (ar aiškių sutapimų) skaudžioje istorinėje patirtyje 
rasti būtų sunku. Šiame kontekste panašumų tarp ES ir Vokietijos galima įžvelgti kitur: ir Europos 
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įtaka plėtojant vadinamuosius administracinius principus (proporcingumo, 
lygiateisiškumo, teisinio tikrumo, teisėtų lūkesčių ir kt.) darė Vokietijos (kiek 
mažiau – Prancūzijos) teisės mokslas ir praktika8. Manytina, jog dėl tų pačių 
priežasčių šie principai ir šiandien yra itin išplėtoti ir taikomi Teisingumo 
Teismo praktikoje. Administraciniai proporcingumo, lygiateisiškumo, teisinio 
tikrumo principai plačiąja prasme laikomi pagrindinėmis žmogaus teisėmis. 

Atsižvelgiant į tai, kad ES teisės viršenybė nacionalinės teisės atžvilgiu 
valstybes nares įpareigoja taikyti ES teisę bei į tai, kad ginčus, kylančius iš šių 
santykių, pirmieji sprendžia nacionaliniai teismai (kurių sistemą, kompetenciją, 
teisminio proceso taisykles taip pat nustato nacionaliniai įstatymai), Teisingumo 
Teismo jurisprudencijoje taikomi principai natūraliai tapo ir nacionalinių 
teismų naudojamu instrumentu. Tačiau nepaisant to, kad valstybėms narėms 
numatytose srityse, vadovaujantis Europos Sąjungos teise, yra suteikta tam 
tikra institucinė ir procedūrinė autonomija, neužtenka vien taikyti ES teisę. 
Būtina ją (inter alia bendruosius ES teisės principus) taikyti teisingai. Siekiant 
užtikrinti nuoseklumą ES teisės taikyme, valstybėms narėms suteiktos 
autonomijos ribos apibrėžiamos dviem Teisingumo Teismo suformuluotomis9 
taisyklėmis, kurios taikytinos administraciniam procesui plačiąja prasme, t.y. 
teisminiam ir neteisminiam jurisdikciniam procesui bei visoms teisės taikymo 
(administracinėms) procedūroms: ekvivalentiškumo (nediskriminavimo) 
principu, kuris reikalauja, kad taisyklės, nustatančios ES pripažįstamų teisių 
apsaugą, nebūtų mažiau palankios, nei atitinkamą nacionalinių teisių apsaugą 
reglamentuojančios teisės normos; efektyvumo principu, kuris įpareigoja, kad 
teisės normų, nustatančių ES pripažįstamų teisių apsaugą, įgyvendinimas nebūtų 
pernelyg sudėtingas ar praktiškai neįmanomas. Už šių nurodytų taisyklių 
(principų) laikymąsi visais atvejais, kai klausimas susijęs su ES teisės poveikiu, 
ES pripažįstamų teisių įgyvendinimu, yra atsakingos valstybės narės10. Teigiama, 
kad jos svarbios teisingam bendrųjų ES principų taikymui ir tinkamai teisinei 
apsaugai (teisės į tinkamą gynybą principui, numatant tinkamas teisminės 

Teisingumo Teismui, ir Vokietijos Bundesverfassungsgericht (beje, kaip ir Europos Žmogaus Teisių 
Teismui) nuo pat jų įsteigimo buvo vienodai svarbu rasti būdų ir įrankių, galinčių užtikrinti naujos, 
„aukštesnės“ teisės viršenybę, bei leidžiančių, kada būtina, vykdyti išsamią nacionalinių sprendimų 
kontrolę.  

8 GROUSSOT, X. General Principles of Community Law. Groningen: Europa Law Publishing, 2006, 
18-19 p.

9 Žr., pavyzdžiui, ESTT sprendimą byloje Rewe prieš Landwirtschaftskammer fuer das Saarland, 33/76, 
ECR 1976 p. 1989. 

10 Kilusius klausimus dėl galimo aptartų ekvivalentiškumo (nediskriminavimo) ir efektyvumo principų 
pažeidimo taip pat sprendžia nacionaliniai teismai, nebent jie, kilus neaiškumams, nusprendžia 
kreiptis į ESTT prejudicinio sprendimo.  
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gynybos priemones, teisinių ginčų sprendimo būdus) užtikrinti11.  
Atsižvelgiant į tai teigtina, kad taikydami ES teisę nacionaliniai subjektai ne 

tik privalo vadovautis ir ES principais, tačiau šie principai turi atitikti bendruosius 
valstybėje narėje pripažįstamus principus. Jei visgi bendrieji ES principai 
nesutampa su juos atitinkančiais nacionaliniais principais (nes priklausomai 
nuo valstybės narės konkrečių principų turinys nebūtinai sutampa), nacionalinis 
subjektas privalo pasirinkti, kurį principą taikyti. Priklausomai nuo situacijos, yra 
dvi šio klausimo sprendimo galimybės12: pirma, jei ES principas užtikrina didesnę 
asmenų apsaugą nei nacionalinis principas, vadovaujantis ES teisės viršenybe13, 
taikytinas ES principas; antra, jei ES principas užtikrina mažesnę asmens teisių 
apsaugą nei nacionalinis principas, vadovaujantis procedūrinės autonomijos 
principu, galima taikyti nacionalinį principą, jei tokiu būdu nėra pažeidžiami 
aukščiau aptarti ekvivalentiškumo (nediskriminavimo) ir efektyvumo principai14. 

Taigi, koks teisingo Europos Sąjungos teisės taikymo Lietuvos 
administracinėje teisėje matas egzistuoja šiuo metu, tai yra praėjus 
septyneriems metams po įstojimo į Europos Sąjungą?

2. Septyneri metai po įstojimo į Europos Sąjungą: pokyčių paieškos LVAT 
praktikoje ir sąlyčio taškai su Teisingumo Teismo jurisprudencija

Atskaitos tašku, nuo kurio ES teisė tiesiogiai įsigaliojo ar turėjo būti 
perkelta į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę, Lietuvos teismai įgijo pareigą 
nagrinėdami bylas tiesiogiai taikyti ne tik nacionalinę, bet ir ES teisę, taigi ir 
vadovautis bendraisiais ES teisės principais, laikytina 2004 m. gegužės 1 d. 
Viena vertus, tai nebuvo netikėtas pasikeitimas, ir visuomenėje jis sulaukė 
mažiau dėmesio, nei, pavyzdžiui, anksčiau vykęs teisės harmonizavimo 
procesas15, antra vertus, reikšmė jo didžiulė: pareiga taikyti ES teisę, taikyti ir 
aiškinti ją vienodai kaip tai daro ESTT, be to – kilus abejonėms dėl ES teisės 

11 WIDDERSHOVEN, R. European Administrative Law. Administrative Law. Antwerpen, 2004, 262 p.
12 Ibid., P. 279.
13 Santykį tarp ES ir nacionalinės administracinės teisės nustato trys pagrindiniai principai: ES teisės 

viršenybės, bendradarbiavimo ir subsidiarumo.
14 Žr., pavyzdžiui, kokiu būdu ESTT aiškino klausimą dėl Vokietijoje ir Nyderlanduose pripažįstamo 

platesnės teisėtų lūkesčių principo apimties nei numatyta ES teisėje taikymo, kada taikant šį 
nacionalinį principą galimai buvo pažeidžiami ES interesai. Bylos Steff-Houlberg, C-366/95, ECR 
1998 p. I-2661; BUG Alutechnik, 5/89, ECR 1990 p. I-3453; Alcan, C-24/95, ECR 1997 p. I-1591. 

15 Panašūs procesai stebimi ir kaimyninėse valstybėse: JAREMBA, U. The Impact of EU law on 
National Judiciaries: Polish Administrative Courts and their Participation in the Process of Legal 
Integration in the EU [interaktyvus] [žiūrėta: 2011 m. rugsėjo 10 d.]. Internetinė prieiga: [http://
www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol12-No3/PDF_Vol_12_No_03_930-956_Developments_
Jaremba.pdf]
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aiškinimo, numatyta teisė ir pareiga kreiptis į Teisingumo Teismą16. 
LVAT jau 2004 metais, netgi likus kiek daugiau nei dviem mėnesiams 

iki narystės Europos Sąjungos pradžios, priimdamas nutartį17 taikė ne 
tik nacionalinės teisės nuostatas, bet – kaip geros praktikos pavyzdžiu 
– vadovavosi Teisingumo Teismo suformuluota proporcingumo principo 
samprata. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika rodo, jog ES 
teisė kaip teisės aiškinimo šaltinis nacionalinės teisės aiškinimui ir teismų 
praktikai įtaką darė dar iki Lietuvos prisijungimo prie ES. Vis dėlto ši įtaka 
buvo neįpareigojanti, taigi ir nenuosekli; kaip nacionaliniai teismai ir nurodė 
– pasireiškianti kaip taikomas „geros praktikos pavyzdys“. Šiandien, priešingai 
nei tuomet, nacionaliniam įstatymų leidėjui, viešojo valdymo institucijoms 
bei teismams ES teisė ir ESTT praktika18 yra privaloma ir galiojanti iš esmės 
visose visuomeninių santykių reguliavimo srityse, išskyrus tas, kurios priklauso 
išimtinei nacionalinės teisės reguliavimo sričiai19. 

Pasibaigus iki įstojimo į ES vykusiems intensyviems nacionalinės teisės 
harmonizavimo su ES teise bei pastarosios inkorporavimo į nacionalinę teisę 
procesams, pastebėtina, jog integracijos į ES teisinę sistemą procesai tebevyksta. 
Jie ne tokie visuotiniai, mažiau skuboti, todėl, manytina, jog natūralesni, o 
kartu ir labiau priklausantys nuo pačių valstybių narių institucijų požiūrio, 
galbūt net geranoriškumo, bei mažiau prižiūrimi.  Viena vertus, tai lemia, jog 
ES teisės analizė ir jos taikymas, kilus ginčui nacionaliniame teisme, tampa 
(aukštesnės instancijos teismuose, manytina, dažnai yra) natūralus ir savaime 
suprantamas procesas. Antra vertus, ES teisę taikančių subjektų įvairovė bei 
jų požiūrių į ES teisę skirtumai lemia, jog kiek sunkiau yra užtikrinti minėto 
proceso nuoseklumą. Kaip leidžia teigti septynerių metų nacionalinių teismų 

16 Beje, naujausias pareigos aukščiausios instancijos teismams kreiptis į ESTT aspektas yra patvirtintas 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. rugsėjo 20 d. sprendime, iš kurio matyti, jog EŽTT 
gali pripažinti EŽTK 6 straipsnio 1 dalies pažeidimą ir tais atvejais, kai aukščiausios instancijos 
teismas nenurodo ES teise paremtų priežasčių, lemiančių jo sprendimą atmesti pareiškėjo prašymą 
kreiptis į ESTT (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. rugsėjo 20 d. sprendimas byloje Ullens 
de Schooten and Rezabek prieš Belgiją, pareiškimo Nr. 3989/07).

17 LVAT 2004 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-362/2004.
18 Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad Konstitucijoje ES teisės atžvilgiu yra expressis verbis 

nustatyta kolizijos taisyklė, įtvirtinanti Europos Sąjungos teisės aktų taikymo pirmenybę tais 
atvejais, kai ES teisės nuostatos, kylančios iš sutarčių, kuriomis grindžiama ES, konkuruoja su 
teisiniu reguliavimu, nustatytu Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose (nesvarbu, kokia jų teisinė 
galia), išskyrus pačią Konstituciją (2006 m. kovo 14 d. nutarimas. Žin., 2006, Nr. 30-1050);  2006 m. 
gruodžio 21 d. nutarimas. Žin., 2006. Nr. 141-5430); 2007 m. gegužės 8 d. sprendimas. Internetinė 
prieiga: http://www.lrkt.lt/dokumentai/2007/s070508.htm; 2008 m. gruodžio mėn. 4 d. nutarimas. 
Valstybės žinios, 2008. Nr. 140-5569; 2004 m. liepos 13 d. Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos 
Respublikos narystės Europos Sąjungoje“. Žin., 2004, Nr. 111-4123).

19 Žr. Sutartį dėl Europos Sąjungos Veikimo, supra note 7, 4-6 str. 
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praktikos analizė, vienu iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos sąlyčio tašku su 
nacionalinių teismų jurisprudencija, leidusiu toliau plėtotis tiek nacionalinei, 
tiek supranacionalinei teise, tapo minėti bendrieji teisės principai, kurių viena 
iš funkcijų tapo užtikrinimas vadinamojo ne formalaus, nominalaus teismo 
vykdomo teisingumo, bet tikrojo, turinio prasme teisingo teisingumo. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą yra 
konstatavęs, kad „Konstitucijoje įtvirtintas teisingumo principas, taip pat nuostata, 
kad teisingumą vykdo teismai, reiškia, jog konstitucinė vertybė yra ne pats 
sprendimo priėmimas teisme, bet būtent teismo teisingo sprendimo priėmimas. 
Konstitucinė teisingumo samprata suponuoja ne tik formalų, nominalų teismo 
vykdomą teisingumą, ne tik išorinę teismo vykdomo teisingumo regimybę, bet – 
svarbiausia – tokius teismo sprendimus (kitus baigiamuosius teismo aktus), kurie 
savo turiniu nėra neteisingi. Vien formaliai teismo vykdomas teisingumas nėra tas 
teisingumas, kurį įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija“. 20

Ši teisingumo samprata, manytina, „tikrąjį gyvenimą“ įgavo ir plačias 
savo pritaikymo galimybes atskleidė Lietuvos administraciniams teismams 
nagrinėjant individualius ginčus.

Remdamasis šia Konstitucinio Teismo doktrina, LVAT administracinėje 
byloje Nr. A662 – 171/201021, kurioje buvo nagrinėjamas ginčas, kilęs dėl detaliojo 
teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo bei planavimo 
sąlygų detaliojo planavimo dokumentams rengti galiojimo termino pratęsimo, 
expressis verbis pažymėjo, kad „šiuolaikinė teisės samprata remiasi aiškiu teisės ir 
įstatymo ar kito teisės akto skyrimu, pripažįstant teisę fundamentalesniu dalyku 
negu įstatymas ar kitas teisės aktas. Jeigu teisė tapatinama su įstatymu ar kitu 
teisės aktu, tai teisės praktikos požiūriu pirmenybė būtų teikiama ne teisingumui, 
o teisėtumui. Formalus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymas nulemtų 
teisėtą sprendimą, kuris ne visada gali būti teisingas. Teisėjų kolegijos nuomone, 
turi būti pripažįstamas ne bet koks teisėtumas, o tik teisingumo teisėtumas. Tokiu 
atveju, kai pagal faktines bylos aplinkybes, visuotinai pripažintus teisės principus, 
akivaizdu, jog sprendimas konkretaus socialinio konflikto atžvilgiu bus formalus, bet 
neteisingas, būtina pirmumą teikti bendrajai teisės sampratai. Juk ne viskas gali būti 
reglamentuota įstatymų bei kitų teisės aktų ir tilpti į tam tikras teisės normas.“

Teisėjų kolegija šioje byloje, išskirtinai vadovaudamasi teisėtų lūkesčių 
apsaugos, teisingumo ir protingumo principais, patenkino pareiškėjo apeliacinį 

20 Žr., pavyzdžiui, 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimą (Žin., 2006, Nr. 102-3957, atitaisymas – 2006, Nr. 
127, atitaisymas – 2006, Nr. 137), 2007 m. spalio 24 d. nutarimą (Žin., 2007, Nr. 111-4549), 2008 m. 
sausio 21 d. nutarimą (Žin., 2008, Nr. 10-349), 2008 m. vasario 20 d. nutarimas (Žin., 2008, Nr. 23-
852) ir kt.

21 LVAT 2010 m. vasario 1 d. sprendimas.
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skundą ir pratęsė planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams bei 
detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 
sutarčių galiojimą.

Iš tokios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos išplaukia, 
kad, viena vertus, teismo tikslas yra ne formaliai, o teisingai išspręsti kilusį 
socialinį konfliktą inter alia siekti tikrojo teisingumo, tai yra turiniu teisingo 
teismo sprendimo, antra vertus, šio tikslo pasiekimo teisinė priemonė (įrankis) 
inter alia yra bendrųjų teisės principų taikymas.

Dėl ribotos straipsnio apimties toliau bus analizuojamas vieno 
iš bendrųjų, tuo pačiu ir vieno iš vadinamųjų administracinių – teisės 
principų – proporcingumo principo taikymas, parodant šio pricipo taikymo 
nacionaliniuose teismuose ir Teisingumo Teisme sąsajas ir skirtumus.

3. Požiūrio į proporcingumo principo sampratą ir reikšmę pokyčiai 
administracinių teismų praktikoje

Proporcingumo principas ar atskiri jo elementai yra (ir dar iki įstojimo 
į ES buvo) įtvirtinti ir 1999 m. Viešojo administravimo įstatyme22, ir kituose 
atskiras administravimo sritis reguliuojančiuose teisės aktuose. 2002 m. 
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo23 4 
straipsnyje nustatyta, jog aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė grindžiama 
ir proporcingumo principu, reiškiančiu, jog priemonės, naudojamos tikslui 
pasiekti, turi atitikti šį tikslą. Elektroninių ryšių įstatyme24 (2 str. 1 d.) 
numatyta, kad elektroninių ryšių veiklos reguliavimas grindžiamas inter alia 
proporcingumo, mažiausio būtino reguliavimo principais (kaip pastebima 
nacionalinės administracinės teisės tyrėjų, įstatyme šie principai tik nurodomi, 
bet neapibrėžiami25). 2000 m. Policijos veiklos įstatymo26 4 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta, kad policijos veikla grindžiama inter alia prievartos naudojimo 

22 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (4 str. 1 d. 3 p.). (Žin., 1999, Nr. 60-1945).
23 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas. (Žin., 2002, Nr. 72-3017).
24 Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. (Žin., 2004, Nr. 69-2382). Beje, iki šio įstatymo 

priėmimo galiojusiame Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatyme (Žin., 1998, Nr. 56-1548; 
Žin., 2002, Nr. 75-3215) taip pat buvo nurodyta, kad vienas iš telekomunikacijų veiklos reguliavimo 
principų - mažiausio būtino reguliavimo principas (2 str.), kuris, kaip išaiškino LVAT, iš esmės 
atitiko bendrąją viešojo administravimo proporcingumo principo koncepciją: „Remiantis šiuo 
principu, nustatant įpareigojimus didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams, 
reikėtų remtis tokių įpareigojimų nustatymo būtinumu bei kiekvienu atveju spręsti, ar konkretaus 
įpareigojimo nustatymas atitinkamoje rinkoje yra reikalingas, siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai 
konkurencijai telekomunikacijų rinkoje plėtoti.“

25 Ibid.
26 Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymas. (Žin., 2000, Nr. 90-2777; Žin., 2000, Nr. 101).
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tik būtinais atvejais ir jos proporcingumo principais.27 2004 m. Mokesčių 
administravimo įstatyme proporcingumo kriterijus išvedamas iš mokesčių 
teisingumo ir visuotinio privalomumo principo ir reikalauja jo laikytis 
nustatant mokesčių lengvatas, mokesčių naštos paskirstyme (8 str.) ir t. t.

Šių ir kitų nacionalinių aktų analizė leidžia daryti išvadas, kad, pirma, 
proporcingumo imperatyvas yra gan plačiai pripažįstamas ir viešajame 
administravime apskritai, ir atskirose jo srityse, tačiau, antra, principo 
reglamentavime trūksta aiškumo ir nuoseklumo (principo turinys arba apskritai 
neatskleidžiamas, arba suvokiamas siaurąja prasme, kiti proporcingumo 
elementai – jei minimi – tai dažniausiai netiesiogiai, jų neapibrėžiant), be 
to, trečia, neaiškus ir nenuoseklus proporcingumo principo įtvirtinimas 
įstatymuose suponuoja ir tai, kad teisėkūros lygmeniu proporcingumo principo 
pagrindu vykdoma kontrolė apskritai nėra reikalaujama arba ji nėra itin griežta, 
priešingai nei, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje (Protokolo Nr. 2 Dėl subsidiarumo 
ir proporcingumo principų taikymo 5 straipsnis reikalauja įstatymo galią turinčių 
aktų proporcingumo principo pagrindu kontrolę vykdyti a priori).

Tokio pobūdžio reglamentavimas, kaip leidžia teigti atliktas tyrimas, 
kelia problemų ir teismų praktikoje. Nors, viena vertus, Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas dar 2004 m. vasario 20 d. nutartyje28 nurodė, 
kad „vienas iš viešojo administravimo principų, įtvirtintų tiek Viešojo 
administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte, tiek ir Europos 
Bendrijų Teisingumo Teismo bei Lietuvos teismų jurisprudencijoje, yra 
proporcingumas“, tai yra patvirtino, kad proporcingumo principas ir iki 
įstojimo į ES buvo nacionaliniuose įstatymuose įtvirtintas bei nacionalinėje 
teismų praktikoje vystomas nacionalinis viešojo administravimo principas, kita 
vertus, šio principo reikšmė Lietuvos teisėje iki jos prisijungimo prie EŽTK 
1995 metais, o ypač iki įstojimo į Europos Sąjungą 2004 metais, neturėtų būti 
pervertinama, ypač kiek tai susiję su viešojo administravimo (kaip jis yra 
apibrėžiamas Viešojo administravimo įstatyme) sritimi. 

Iš vienos pusės, Europos Sąjungos teisėje, kaip ir Vokietijos teisėje, 
proporcingumo doktrina neatsiejama nuo vadinamojo „proporcingumo testo“ 
(dar vadinamo „trijų žingsnių testu“, angl. proportionality (tripartite) test), 
27 Nors pabrėžiami būtinumo ir, manytina, proporcingumo stricto sensu kriterijai, tačiau įstatymo 

leidėjo vartojamos sąvokos nėra apibrėžtos, todėl principas galėtų būti aiškinamas ir plačiau. 
Taip pat žr. šio įstatymo 23 straipsnį bei Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos 
įstatymo 22, 24 straipsnius, kuriuose netiesiogiai įtvirtinamas reikalavimas kardomuosius veiksmus, 
specialiąsias priemones naudoti tik kada būtina (Žin., 2000, Nr. 92-2848). Tiesa, pažymėtina, kad 
prie įstatyme išskirtų valstybės sienos apsaugos tarnybos principų (2 str.), nei proporcingumo 
principas, nei atskiri jo kriterijai neminimi.

28 LVAT 2004 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-362/2004.
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grindžiamo proporcingumo principo lato sensu samprata, kurį sudaro trys 
proporcingumo vertinimo kriterijai (elementai, subprincipai): būtinumas (angl. 
necessity), tinkamumas (angl. suitability, appropriateness) bei proporcingumas 
stricto sensu29. Būtinumo elementas reikalauja rinktis mažiausiai ribojančias 
poveikio priemones, tinkamumo – pasirinkti priemonę, kuri būtų tinkama 
(ar tikėtina, kad tinkama) tikslui pasiekti, o proporcingumo siaurąja prasme 
reikalavimas yra siejamas su teisėtų (tačiau priešingų) interesų svėrimu: viešųjų 
ir privačių, ar – kalbant apie nacionalinius aktus, įgyvendinančius ES teisę – 
su nacionalinių ir ES interesų pusiausvyros užtikrinimu. Teisingumo Teismas 
ne kartą yra pažymėjęs, jog „apribojimai gali būti leistini, jeigu jais siekiama 
Sutartį atitinkančio teisėto tikslo ir jie būtų pateisinami privalomais bendro 
intereso pagrindais. Tačiau net tokiu atveju šių apribojimų taikymas turi būti 
tinkamas (angl. appropriate) užtikrinti atitinkamo tikslo įgyvendinimą ir 
neviršyti to, kas yra būtina (angl. necessary) jam pasiekti.“30

Iš kitos pusės, nors ir ne kartą pabrėždamas, kad proporcingumas yra 
bendrasis teisės principas, kuriuo grindžiama visa Lietuvos teisinė sistema, ir kuris 
saisto visus viešojo administravimo subjektus31, bei savo praktikoje nuo 2004 metų 
pripažindamas visų sudėtinių principo elementų reikšmę, vadovaudamasis ESTT 
praktika32, (išskyrus ginčus dėl administracinių sankcijų, ypač administracinės 
atsakomybės taikymo, ir ginčus susijusius su Konstitucijos saugomų teisių gynimu, 
taigi ir Konstitucinio Teismo praktika; abiem atvejais proporcingumo imperatyvą 
suvokiant siaurąja (dar vadinama – tiesiogine) prasme – kaip pažeidimo ir 
sankcijos ar priešingų interesų pusiausvyros užtikrinimo reikalavimą), Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas proporcingumo principą kaip bendrąjį teisės 
principą ilgą laiką buvo linkęs taikyti labai atsargiai.

Kaip matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, 
proporcingumo principu šis teismas ir šiandien dažniausiai vadovaujasi 

29 Teisingumo Teismo sprendimuose nebūtinai vertinami visi šie elementai, vertinamas gali būti tik 
vienas ar du iš jų (aut. past.). Plačiau šiuo klausimu žr. JARVIS, A. The Application of EC Law by 
National Courts: The Free Movement of Goods. Malcolm: Oxford University, Oxford, 1998, p. 203. 
JANS, J. H. Proportionality Revisited. Legal Issues of Economic Integration, Vol. 27, No. 3, 2000, p. 
239-265. Kai kurie autoriai yra įsitikinę, kad dviejų žingsnių testas (kada taikomi tik būtinumo 
ir proporcingumo siaurąja prasme kriterijai) yra visiškai pakankamas. Ši pozicija grindžiama 
generalinio advokato nuomone Teisingumo Teismo 1992 m. gruodžio 16 d. byloje Council of the 
City of Stoke-on-Trent and Norwich City Council prieš B & Q plc., C-169/91, ECR 1992 p. I-6635, 30 
p.; taip pat žr. generalinio advokato nuomonę Teisingumo Teismo 1991 m. spalio 4 d. byloje SPUC 
prieš Grogan, C-159/90, ECR 1991 p. I-4685, 27 p.

30 Europos Teisingumo Teismo 2005 m. gruodžio 13 d. sprendimas byloje Marks & Spencer plc prieš 
David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes), С-446/03, ECR 2005 p. I-10837, 53 p.

31 LVAT 2008 m. sausio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556 – 45/2008.
32 LVAT 2004 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-362/2004.
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aiškindamas pozityvios teisės nuostatas bei taikydamas administracinę 
atsakomybę – spręsdamas klausimus dėl nuobaudos rūšies ar baudos dydžio. 
Teismas, kuris spręsdamas individualų ginčą, priima konkretų sprendimą (kiek 
mažiau, kai yra atliekamas abstraktus norminio akto teisėtumo vertinimas), ir 
privalo nustatyti, ar valdymo subjekto individualus aktas yra pagrįstas, teisėtas, 
labiau linkęs tokį vertinimą atlikti vadovaudamasis tikslesniais kriterijais – 
pozityvios teisės (įstatymų, poįstatyminių teisės aktų) normomis, o principus 
taikyti tik kaip papildomą argumentą, paneigiant pernelyg formalų teisės 
nuostatų taikymą33, arba kaip papildomą argumentą pasirenkant taikytiną 
įstatymo normą34.

Visgi naujausios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimamos 
nutartys, pavyzdžiui, 2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A525 – 471/2010, 2011 m. gegužės 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
I575 – 2/2011, leidžia pagrįstai tikėtis minėtos teismo praktikos ir didesnės 
proporcingumo principo reikšmės, o kartu ir gilesnės analizės priimamuose 
teismų sprendimuose (šiose nutartyse nacionalinės teisės akto nuostatos 
išskirtinai proporcingumo principo pagrindu buvo pripažintas neteisėtomis). 

Vertintina, kad tokiu būdu, vadovaujantis ES teise ir Teisingumo Teismo 
praktika, Viešojo administravimo nuostata, įtvirtinanti proporcingumo 
principą, ne tik įgijo didesnę reikšmę (vargu, ar ginčijamos nuostatos būtų 
buvusios pripažintos neteisėtomis vadovaujantis vien šia nacionalinės teisės 
norma), bet ir konstatuodamas galiojančio akto normos neteisėtumą vien jo 
neatitikimo bendrajam teisės principui pagrindu, LVAT (visai pagrįstai) išplėtė 
teisminės kontrolės galimybes, padidino jos efektyvumą. Galiausiai, teismas 
dar kartą patvirtino, jog proporcingumo principas viešajame administravime 
galėtų būti aiškinamas plačiąja prasme ir nubrėžė gaires, kokiu būdu gali 
būti atliekamas išsamus atitikimo šiam kriterijui vertinimas. Akivaizdu, jog 
pastarajai pozicijai taip pat didelę įtaką padarė Europos Sąjungos teisė.

4. Administracinių teisinių santykių specifikos įtaka  
proporcingumo principo taikymui ir aiškinimui

Kaip rodo naujausia LVAT praktika, proporcingumo principas ne tik 
gali, bet ir yra realiai taikomas administraciniuose teisiniuose santykiuose, 
tačiau pastebėtina, kad proporcingumo principo reikšmė ir turinys kiek kinta 
33 Žr., pvz., LVAT 2007 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A17-773/2007; 2008 m. 

vasario 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-267/2008; 2008 m. balandžio 25 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A756-690/2008 ir kt.

34 LVAT 2005 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-481/2005.
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priklausomai nuo atskiros teisinių santykių reguliavimo srities. Vertinant 
Teisingumo Teismo praktiką, matyti, kad proporcingumo principo aiškinimui 
didelę reikšmę turi tai, kokioje teisinėje sferoje jis yra taikomas, kadangi 
skirtingų teisės sričių užtikrinamų vertybių, tikslų, galiausiai jų struktūrų 
skirtumai, gali lemti ir skirtingą proporcingumo principo bei jo sudedamųjų 
dalių vertinimą konkrečiu atveju. 

Teisingumo Teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo byloje Teleos ir kt. 
(C – 409/04) 54-57 punktuose, be kita ko, buvo vertinama ir tai, ar valstybių 
narių nustatytos priemonės siekiant kuo veiksmingiau saugoti valstybės 
biudžeto teises, neperžengia to, kas būtina šiam tikslui pasiekti. Valstybės 
narės siekdamas pateisinti taikomą nacionalinę priemonę rėmėsi panašia ir 
jau Teisingumo Teismo analizuota situacija muitų teisėje, kurioje Teisingumo 
Teismas buvo pažymėjęs, jog tai, kad sąžiningas importuotojas turi mokėti 
muito mokesčius už importuojamą prekę, dėl kurios eksportuotojas padarė 
muitų teisės pažeidimą, nors importuotojas nedalyvavo šiame pažeidime, 
neprieštarauja proporcingumo principui. Tačiau Teisingumo Teismas atmetė 
tokį valstybių narių argumentą, nurodydamas, kad „muito mokesčių, susijusių 
su importu iš ne Europos Sąjungos teritorijos, taikymas ir įsigijimo Bendrijos 
viduje apmokestinimas PVM nėra panašios operacijos. Iš tikrųjų prekybai 
Bendrijos viduje taikoma tvarka įtvirtina kompetencijos pasiskirstymą 
mokesčių srityje ir leidžia mokesčių administratoriui tiek iš tiekėjo, tiek iš 
pirkėjo reikalauti, kad būtų sumokėtas PVM, o pagal bendrą muitų sistemą 
muitinės mokesčius galima išieškoti tik iš importuotojo.“

Matyti, jog proporcingumo principas nėra vienodai taikomas visuose 
teisiniuose santykiuose, neatsižvelgiant į jų specifiką. Todėl tik analizuojant 
teisinį reguliavimą, teisės taikymą ir teisę aiškinančių teismų praktiką 
konkrečioje teisės srityje, galima užtikrinti visapusišką proporcingumo principo 
suvokimą bei optimaliausią / efektyviausią / kokybiškiausią pritaikomumą. 

Pagal rūšinį objektą teisės teoretikai išskiria labai įvairias administracinių 
teisinių santykių grupes, pavyzdžiui, viešosios administracijos institucinės 
sistemos organizavimo (koordinavimo) santykius; valstybės tarnybos 
santykiai; administracinės kontrolės (priežiūros) santykius; administracinės 
apsaugos (ekologinės, priešgaisrinės saugos, konkurencijos, vaikų teisių 
gynimo ir kt.) santykius; administracinių prievolių (mokesčių, muitų ir kt.) 
santykius; administracinio poveikio (prievartos) santykius; administracinių 
ginčų santykius35. Šiame straipsnyje analizuotina viena pasirinkta sritis – 

35 ANDRUŠKEVIČIUS, A. Administracinė teisė: bendrieji teorijos klausimai, valdymo aktų institutas, 
ginčo santykių jurisprudenciniai aspektai. Vilnius: VĮ Registrų centras, 2008, 69-70 p.
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mokestiniai teisiniai santykiai36, kuri parodo proporcingumo principo svarbą 
administraciniuose teisiniuose santykiuose. 

Principo aiškinimo ir taikymo ypatumų analize aptariamoje srityje 
siekiama parodyti, kiek apskritai yra svarbi ES teisės normų taikymo 
praktika nacionalinėje administracinėje teisėje inter alia nacionalinėje teisėje 
taikomam proporcingumo principui, kiek kinta proporcingumo samprata 
priklausomai nuo teisinės terpės, kurioje ji taikoma, kokios praktikoje 
egzistuoja teisinės problemos, sietinos su šio principo (ne)taikymu bei kokios 
galimos proporcingumo imperatyvo Lietuvos nacionalinėje teisėje vystymosi 
tendencijos.

5. Proporcingumo principo reikšmė nagrinėjant iš mokestinių  
teisinių santykių kylančius ginčus

Mokesčių teisė tiek teisės doktrinoje,37 tiek teismų praktikoje38 
apibrėžiama kaip finansų teisės normų, reguliuojančių visuomeninius santykius, 
atsirandančius nustatant ir surenkant mokesčius į valstybės (savivaldybės) 
biudžetą bei pinigų fondus, visuma39. Ši straipsnio dalis atitinkamai yra 
orientuota į proporcingumo principo, taikomo Lietuvos nacionalinėje ir 
Europos Sąjungos mokesčių teisėje, sampratos, taikymo apimties analizę ir 
apskritai šio principo reikšmę būtent mokesčių teisėje, be kita ko, siekiama 
atsakyti į klausimą, kokiu būdu ir mastu Europos Sąjungos teisėje taikomas 
proporcingumo principas lemia proporcingumo principo sampratą 
nacionalinėje mokesčių teisėje. 

Proporcingumo principas expressis verbis įtvirtintas Europos Sąjungos 
Sutarties 5 straipsnyje ir Protokole Nr. 2 Dėl subsidiarumo ir proporcingumo 
principų taikymo, yra priskiriamas bendriesiems teisės principams ir taikomas 
iš esmės visose Europos Sąjungos teisės galiojimo sferose, mokestiniai teisiniai 
santykiai taip pat nėra išimtis. Vadovaujantis ESVS 3 straipsniu, mokesčių 

36 Teisinėje literatūroje nurodoma, jog teisės normas, institutus, reguliuojančius visuomeninius 
santykius konkrečiose viešojo admistravimo veiklos srityse inter alia mokesčių ir aplinkos apsaugos 
srityse, jungia specialioji administracinės teisės dalis. (DEVIATNIKOVAITĖ, I. Administracinė teisė: 
kategorijos, apibrėžimai, užduotys. Vilnius: Justitia, 2009, 134 p.)

37 MARCIJONAS, A., SUDAVIČIUS, B. Mokesčių teisė. Vilnius: VĮ teisinės informacijos centras, 2003, 
28 p.

38 LVAT 2008 m. lapkričio mėn. 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1832/2008.
39 Šiame straipsnyje mokesčiai suvokiami plačiąja prasme, tai yra įtraukiant ne tik valstybinės valdžios 

nustatytus, privalomus ir individualiai neatlygintinus asmenų mokėjimus į valstybės (savivaldybės) 
biudžetą, bet ir kitus privalomus mokėjimus bei rinkliavas, tačiau išskiriant muitus, kurie, autorių 
nuomone, priskirtini atskirai muitų teisės šakai.
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teisė nepriklauso Europos Sąjungos išimtinei kompetencijai – mokesčių 
teisėje valstybės narės iš principo yra išsaugojusios savarankišką šios srities 
reguliavimo galimybę. Vis dėlto ESVS 110-113, 115, 116 straipsnių pagrindu, 
siekiant apsaugoti pagrindines ES laisves, užkirsti kelią diskriminacijai, 
nacionalinė valstybių narių mokesčių teisė yra veikiama ir ES teisės40. Viena 
iš tokių nacionalinę mokesčių teisę veikiančių priemonių yra ES antrinės 
teisės aktai, priimami siekiant suderinti valstybių narių mokesčių teisės 
nuostatas. Šiuolaikinėje ES teisėje antrinės teisės aktai iš esmės harmonizuoja 
netiesioginius mokesčius41. Tiesioginiai mokesčiai yra suderinti labai ribotai42.

Teisingumo Teismo praktika rodo, kad skirtingas mokesčių teisės 
suderinimas visoje Europos Sąjungoje nėra kliūtis vertinti nacionalinių mokesčių 
teisės nuostatų ar mokestiniuose teisiniuose santykiuose taikomų priemonių 
atitiktį ES teisei. Visgi skirtingas tam tikro mokesčio harmonizavimo lygis 
Sąjungoje, kartu lemiantis skirtingą valstybės narės turimos diskrecijos apimtį, gali 
daryti įtaką taikomų vertinimo testų skirtingumui. Tai patvirtinanti  Teisingumo 
Teismo sprendimų analizė parodo, kad Teisingumo Teismo praktikoje galima 
išskirti tris pagrindines vertinimo sritis inter alia tris proporcingumo testo 
pritaikymo mokestiniuose teisiniuose santykiuose galimybes.

Viena iš sričių mokesčių teisėje, kurioje yra dažniausiai vertinamas 
sprendimų ir veiksmų proporcingumas, yra nacionalinės priemonės, kurios 
įgyvendina ES antrinės teisės aktus, priimtus mokestinių teisinių santykių srityje, 
pavyzdžiui, ar PVM direktyva43 leidžia priimti nacionalinės teisės aktus, 
numatančius, jog apmokestinamasis asmuo, kuriam buvo tiekiama prekė ar 
suteikta paslauga ir kuris žinojo arba pagrįstai galėjo įtarti, kad visas už šį tiekimą 
ar teikimą arba už visą ankstesnį ar vėlesnį tiekimą ar teikimą mokėtino PVM ar 
jo dalis liks nesumokėta, gali būti laikomas solidariai atsakingu sumokėti mokestį 

40 Plačiau žr. WEBER-GRELLET, H. Europäisches Steuerrecht. 2005. Verlag C.H. Beck o HG. München. 
16-18 p., 27-30 p.

41 Pvz., 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros 
sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1); 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl 
bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB (OL L 9, 2009 1 14, p. 12). 

42 1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių 
valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms (OL L 225, 1990 8 20, p. 6); 2009 
m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 2009/133/EB dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių 
valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, daliniam skaidymui, turto perleidimui bei keitimuisi 
akcijomis, ir SE arba SCE registruotos buveinės perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą (OL L 
310,  2009 11 25, p. 34) ir kt.

43 1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų 
derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, 
1977 6 13, p. 1).



520

II. Administracinė doktrina
Airė Antanaitytė

Ingrida Danėlienė

kartu su asmeniu, privalančiu jį mokėti44. Atliekant nacionalinių priemonių 
vertinimą šioje srityje, Teisingumo Teismo praktikoje kartojami jau aksioma 
tapę teiginiai: „valstybės narės, pasinaudodamos Bendrijos direktyvų suteiktais 
įgaliojimais, privalo paisyti bendrųjų principų, esančių Bendrijos teisinės sistemos 
dalimi, tarp jų ir teisinio saugumo bei proporcingumo principų“ bei „valstybės narės 
privalo turėti galimybę remtis priemonėmis, kurios, leisdamos veiksmingai pasiekti 
vidaus teisės tikslus, kuo mažiau pažeidžia nagrinėjamus Bendrijos teisės aktais 
nustatytus principus“. Matyti, jog atitikties proporcingumo imperatyvui tyrimas 
yra neatsiejama Teisingumo Teismo atliekamo vertinimo dalis.

Apibendrinta Teisingumo Teismo sprendimų analizė rodo, kad 
Teisingumo Teismas, vertindamas nacionalinių teisės aktų atitiktį šioje srityje, 
atlieka tokio pobūdžio testą: pirma, įvertina, ar direktyva suteikia valstybei 
narei diskreciją / teisę / kompetenciją priimti analizuojamą teisės normą, 
antra, išanalizuoja, ar nacionaline teisine taisykle siekiama teisėtų tikslų, 
trečia, tikrina, ar nacionalinė priemonė neviršija to, kas būtina nustatytiems 
teisėtiems tikslams pasiekti. Beje, Teisingumo Teismas dažniausiai nurodo, jog 
paskutinįjį aspektą turi įvertinti nacionalinis teismas. Nepaisant to, Teisingumo 
Teismas pateikia ir savo vertinimą, kuris turėtų būti orientacinis valstybių 
narių teisminėms institucijoms. Vertindamas nacionalines priemones, kurios 
įgyvendina ES antrinės teisės aktus, priimtus mokesčių srityje, Teisingumo 
Teismas akcentuoja proporcingumo principo būtinumo elementą. Be kita ko, 
kartu pabrėžiama ir teisėtumo principo reikšmė45. 

Antroji mokesčių teisės sritis, kurioje taip pat dažnai vertinamas sprendimų 
ir veiksmų proporcingumas, yra nacionalinės mokestinės priemonės, susijusios 
(darančios įtaką) su pagrindinėmis ES laisvėmis (pvz., laisvu kapitalo judėjimu, 
įsisteigimo laisve, laisve teikti paslaugas). Ši sritis suteikia Teisingumo Teismui 
galimybę vertinti ir nacionalinių tiesioginių mokesčių srityje galiojančias teisines 
taisykles, nors tiesioginiai mokesčiai, kaip minėta, ES mastu yra harmonizuoti 
minimaliai. Kompetencija šioje srityje paremta nusistovėjusia Teisingumo 
Teismo praktika, jog nors tiesioginių mokesčių sistemos reguliavimas priskirtinas 
valstybių narių kompetencijai, šią kompetenciją įgyvendinti jos privalo 
laikydamosi ES teisės, tai yra ne tik užtikrindamos pagrindinių ES laisvių veikimą, 
bet ir nepažeisdamos bendrojo ES teisės imperatyvo – proporcingumo principo.

44 Teisingumo Teismo 2006 m. gegužės 11 d. sprendimas byloje Commissioners of Customs & Excise ir 
Attorney General prieš Federation of Technological Industries ir kt., C-384/04, ECR 2006 p. I-4191.

45 Tai akivaizdžiai parodo tokie ESTT praktikos pavyzdžiai, kaip 2006 m. gegužės 11 d. sprendimas 
byloje Commissioners of Customs & Excise, Attorney General prieš Federation of Technological 
Industries ir kt., C-384/04, ECR 2006 p. I-4191; 2006 m. birželio 15 d. sprendimas byloje Heintz van 
Landewijck SARL prieš Staatssecretaris van Financiën, C-494/04, ECR 2006 p. I-5381; etc.
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Remiantis Teisingumo Teismo praktikos analize, galima teigti, kad šioje 
srityje atliekamas vertinimas paremtas platesniu proporcingumo principo 
vertinimu, tai yra detaliai analizuojant: pirma, ar nacionalinės teisės norma 
arba priemone buvo apribota viena iš pagrindinių ES laisvių; antra, ar teisės 
norma arba priemone siekiama teisėto tikslo (imperatyvaus bendro intereso 
pagrindo); trečia, ar teisės norma arba priemonė yra tinkama nustatytiems 
teisėtiems tikslams pasiekti, ketvirta, ar teisės norma arba priemonė neviršija 
to, kas būtina teisėtiems tikslams pasiekti. Taigi šiuo atveju kartu su teisėtumo 
principu akcentuojami proporcingumo testo tinkamumo ir būtinumo elementai46. 
Trečioji mokestinių santykių sritis, kurioje vertinamas sprendimų ir veiksmų 
proporcingumas, yra nacionalinės priemonės, kuriomis nustatomos baudos, 
finansinė atsakomybė. Šioje srityje vertinama: pirma, ar bauda, kita finansinės 
atsakomybės forma (sankcija) siekiama teisėto tikslo; antra, ar analizuojama 
teisinė priemonė nėra aiškiai netinkama numatytam tikslui pasiekti; trečia, ar 
taikoma teisinė priemonė neviršija to, kas būtina siekiamam tikslui pasiekti. 
Vėlgi yra orientuojamasi į proporcingumo testo tinkamumo ir būtinumo 
elementus. Kartu pabrėžtina, kad tinkamumo elemento tikrinimas pasižymi 
mažesne kontrole nei jau aptartu antruoju atveju, kadangi vertinama ne tai, ar 
priemonė buvo tinkama, o tai, ar ji neatrodo akivaizdžiai netinkama. Manytina, 
tą lemia plati valstybių narių kompetencija, pirma, mokestinių teisinių santykių 
srityje, antra, sankcijų srityje – nesuderinus ES teisės aktų dėl sankcijų, valstybės 
narės turi diskrecijos teisę pasirinkti, jų manymu, tinkamas sankcijas47. 

Apibendrinant konstatuotina, kad proporcingumo principas mokestinių 
teisinių santykių srityje yra taikomas trijose sferose: pirma, vertinant priemones, 
kurios įgyvendina ES antrinės teisės aktus, priimtus mokestinių teisinių santykių 
srityje, antra, analizuojant nacionalines mokestines priemones, susijusias 
su pagrindinėmis ES laisvėmis ir trečia, vertinant nacionalines priemones, 
kuriomis nustatomos tam tikros mokestinės sankcijos. Kiekvienoje iš šių sričių 
proporcingumo testas pasižymi specifika inter alia savita taikomo testo struktūra, 
vienus proporcingumo principo elementus analizuojant detaliau, dėl kitų apskritai 
nepasisakant. Pažymėtina, kad mokesčių teisės srityje Teisingumo Teismas 
neanalizuoja taikomo nacionalinio akto ar priemonės proporcingumo stricto 

46 Tokio ESTT atlikto vertinimo pavyzdžiai yra ir 2010 m. sausio 21 d. sprendimas byloje Société de 
Gestion IndustrielleSA(SGI), C-311/08, ECR 2010 p. I-487; 2010 m. spalio 26 d. sprendimas byloje 
Ingrid Schmelz, C-97/09; 2009 m. sausio 27 d. sprendimas byloje Hein Persche, C-318/07, ECR 2009 
p. I-359; etc.

47 Teisingumo Teismas šį vertinimo testą taikė, priimdamas 2010 m. liepos 29 d. sprendimą byloje 
Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku, C-188/09; 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimą byloje Albert 
Collée prieš Finanzamt Limburg an der Lahn, C-146/05, ECR 2007 p. I-7861; etc.
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sensu. Manytina, tą vėlgi lemia plati valstybių narių diskrecija šioje srityje, todėl 
Teisingumo Teismas ir nėra linkęs skverbtis į šią valstybėms narėms priskirtiną 
sritį. Be kita ko, atkreiptinas dėmesys, kad atsižvelgiant į tai, jog tik nacionalinis 
teismas geriausiai žino faktines bylos aplinkybes, Teisingumo Teismas būtent jam 
ir perduoda proporcingumo principo taikymo diskreciją, kartu pateikdamas jo 
būsimo vertinimo gaires, todėl manytina, kad Teisingumo Teismo suformuotas 
proporcingumo testas tokiu būdu turėtų būti neišvengiamai taikomas ir 
nacionaliniuose teismuose. Tačiau šiuo aspektu, autorių nuomone, kartu galėtų 
būti keliamas klausimas, ar nacionalinis teismas negalėtų / neturėtų dar labiau 
praplėsti savo kontrolės ribų – vertinti ir proporcingumo stricto sensu elementą 
(kadangi Teisingumo Teismas, kaip jau buvo minėta, jo iš esmės netaiko todėl, kad 
minėti klausimai priskirtini valstybių narių kompetencijai). 

Ar nacionalinis teismas vadovaujasi Teisingumo Teismo anksčiau 
pateiktu proporcingumo principo aiškinimu, bei kokią reikšmę šiuo metu 
turi proporcingumo principas nacionalinėje teisėje? Ar galbūt šio principo 
taikymas siejamas tik su ES teisės įgyvendinimu nacionalinėje teisėje? Visų 
pirma, pažymėtina, kad MAĮ 6 straipsnis, išskiriantis apmokestinimo teisinio 
reglamentavimo ir taikymo pagrindinius principus, numato mokesčių mokėtojų 
lygybės, teisingumo ir visuotinio privalomumo, apmokestinimo aiškumo, 
turinio viršenybės prieš formą principus, tačiau proporcingumo principo 
expressis verbis neįtvirtina. Vadovaujantis Europos Sąjungos ir vis dažnesne 
nacionaline teismine praktika, pabrėžiančia, kad teisė negali būti tapatinama 
su įstatymu,48 todėl net ir esant minėtam teisiniam reguliavimui, teigti, jog 
proporcingumo imperatyvas mokesčių teisėje netaikomas, būtų klaidinga. 

Mokesčių teisiniai santykiai yra viešosios teisės reguliavimo dalykas, 
juos įgyvendinant pirmiausia taikomas administracinio teisinio reguliavimo 
metodas, o reguliuojant mokesčių teisinius santykius prioritetas teikiamas 
visuomenės interesams, todėl mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus, 
kuris atstovauja būtent visuomenės interesams, teisinė padėtis esant šiems 
santykiams nėra vienoda. Dėl mokesčių nesitariama, mokesčių mokėtojų teisės 
ir pareigos tiesiogiai nurodomos mokesčių įstatymų normose. Ar tai gali būti 
pagrindas teigti, kad Konstitucinio Teismo išskiriamas visuomenės prioriteto 
esant mokesčių teisiniams santykiams principas49 yra absoliutus? Manytina, kad 
kalbant apie mokesčių teisę negalima paneigti ir mokestinių teisinių santykių 
prievolinio pobūdžio, tai yra egzistuojančio ryšio tarp mokesčių mokėtojo ir 
48 Šiuo aspektu taip pat žr. Radbruch, G. Gesamtausgabe: Band 3: Rechtsphilosophie III. Heidelberg: C.F. 

Müller, 1990. Gustav Radbruch Fünf Minuten Rechtsphilosophie, 78-80 p.
49 Pvz., žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. liepos 10 d. nutarimą. (Žin., 1997, Nr. 

67-1696).
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valstybės, kitaip sugrįžtume į laikotarpį, kai valstybės (suvereno) žodis buvo 
paskutinis ir nekvestionuojamas. Būtent todėl negalima paneigti ir mokesčių 
mokėtojo teisių. Vadinasi, egzistuojant daugiau nei vienam teisėtam interesui, 
nė vienas iš jų negali būti paneigtas, priešingai, turi būti užtikrintas šių 
interesų ir ginamų vertybių balansas, rasta pusiausvyra tarp mokesčių teisinių 
santykių subjektų teisių ir pareigų santykio, jų apsaugos ir gynimo sąlygų. Be 
abejo, pamatuoti ir įvertinti tinkamą šių dviejų šalių – valstybės ir mokesčio 
mokėtojo – interesų pusiausvyrą nėra lengva, tai turėtų būti daroma ad hoc. 
Manytina, kad tinkamas matavimo įrankis, leidžiantis pasverti šiuos skirtingus 
interesus ir kartu išvengti galimo neprognozuojamumo, šališkumo, yra atitikties 
proporcingumo principui tyrimas.

MAĮ 8 straipsnio komentare (teisiškai neprivalomame, tačiau kuriuo iš 
esmės vadovaujasi tiek mokesčių mokėtojas, tiek mokesčių administratorius) 
nurodoma, jog „ši teisingumo ir visuotinio privalomumo principo nuostata 
įpareigoja mokesčių administratorių administruojant mokesčius vadovautis 
protingumo ir teisingumo kriterijais. Siekti teisingumo reiškia siekti protingos 
skirtingų interesų pusiausvyros, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus. Protingumo 
kriterijus reikalauja, kad mokesčių administratorius administruodamas 
mokesčius elgtųsi atidžiai, teisingai ir sąžiningai. Abiejų minėtų kriterijų 
įgyvendinimas – tai būdas užtikrinti efektyvų mokesčių administravimą, 
protingumu ir teisingumu pagrįstus mokesčių administratoriaus sprendimus. 
Pavyzdžiui, skiriant baudą mokesčių administratorius turi atsižvelgti į 
sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes konkrečioje situacijoje ir skirti tokio 
dydžio baudą, kuri būtų adekvati padarytam pažeidimui.“ 50

Tokį skirtingų interesų pusiausvyros (proporcingumo) ryšį su 
protingumo ir teisingumo principais patvirtina ir teismų praktika51. Nors 
Mokesčių administravimo įstatyme nerasime eksplicitiškai įtvirtinto 
proporcingumo principo sampratos, šis principas implicitiškai gali būti 
laikomas Mokesčių administravimo įstatyme expressis verbis įtvirtintų 
teisingumo ir protingumo principų dalimi bei aiškinamas kaip protingos 
skirtingų interesų pusiausvyros siekis. Mokesčių administratoriui, kaip 
viešojo administravimo subjektui, bei jo priimamiems sprendimams 
taikomi Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje numatyti viešojo 
administravimo principai inter alia proporcingumo principas, reiškiantis, kad 
administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti 
50 Valstybinės mokesčių inspekcijos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 

komentaras [interaktyvus], 2004 [žiūrėta: 2011 m. rugpjūčio 21 d.]. Internetinė prieiga: [http://
www.infolex.lt/ta/12003?nr=1#X7e0fb72a730849988f16bb27ede85ab3].

51 Žr., pavyzdžiui, 2005 m. rugsėjo 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A5 – 1075/2005.
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būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus. Iš to seka, kad administracinis 
sprendimas turi būti, visų pirma, paremtas pagrįstu (teisėtu) ir būtinu 
tikslu, antra, atitikti minėtus tikslus. Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2008 m. sausio 31 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A556 – 
158/2008 teisėjų kolegija pažymėjo, kad priimant sprendimą dėl mokestinio 
patikrinimo, būtina atsižvelgti į keletą faktorių: turėti omenyje mokestinio 
patikrinimo esmę, paisyti pačios mokestinio ginčo problematikos, reikalingus 
surinkti papildomus faktinius duomenis, padėsiančius priimti objektyvų bei 
visapusišką sprendimą mokestinėje byloje. Taip pat būtina laikytis ir viešojo 
administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, kaip antai 
įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia 
(Viešojo administravimo įstatymo 3 str.). Proporcingumo principo reikšmę 
yra pabrėžęs ir Konstitucinis Teismas, vertindamas atsakomybės už mokesčių 
teisės pažeidimus teisėtumo klausimus: „nustatydamas baudų už mokesčių 
įstatymų pažeidimus dydžius, įstatymų leidėjas yra varžomas teisingumo ir 
teisinės valstybės konstitucinių principų, kitų konstitucinių reikalavimų. <...> 
teisingumo ir teisinės valstybės konstituciniai principai reiškia ir tai, kad tarp 
siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp teisės pažeidimų ir už šiuos 
pažeidimus nustatytų nuobaudų turi būti teisinga pusiausvyra (proporcija). Šie 
principai neleidžia nustatyti už teisės pažeidimus tokių nuobaudų, taip pat ir 
tokio dydžio baudų, kurios būtų akivaizdžiai neproporcingos (neadekvačios) 
teisės pažeidimui bei siekiamam tikslui. Taigi vadovaujantis teisingumo ir 
teisinės valstybės konstituciniais principais įstatymuose nustatomos baudos už 
mokesčių įstatymų pažeidimus turi būti tokio dydžio, koks yra būtinas siekiant 
teisėto ir visuotinai svarbaus tikslo – užtikrinti konstitucinės pareigos mokėti 
mokesčius vykdymą.“ (žr. 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimą). 2006 m. rugsėjo 
26 d. nutarime Konstitucinis Teismas dar kartą pabrėžė, kad „pagal Konstituciją 
mokesčiai, kaip prievolė, gali būti nustatomi (įvedami) tik įstatymu, be to, 
turi būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad būtų užtikrintas mokesčių 
tinkamas mokėjimas, kad mokesčiai būtų mokami laiku; tam, paisant 
Konstitucijos (inter alia konstitucinių teisingumo, proporcingumo, teisinio 
tikrumo, aiškumo principų), gali būti pasirinktos įvairios priemonės, kaip antai: 
baudos, delspinigiai, palūkanos ir kt.“

Tai, kad proporcingumo principu neturėtų būti remiamasi vien tik 
tuomet, kai ginčas kyla dėl atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus, 
pažymima ir Konstitucinio Teismo doktrinoje52. Taigi įstatymų leidėjas, 

52 Pavyzdžiui, Konstitucinis Teismas 2006 m. gruodžio 22 d. nutarime pažymėjo, kad „mokesčių 
nustatymas – išimtinė įstatymų leidėjo konstitucinė kompetencija (Konstitucijos 67, 127 
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nustatydamas mokesčius inter alia įtvirtindamas mokesčio objektą, tarifą, 
mokėjimo tvarką, taip pat ir atsakomybę už mokesčio įstatymo pažeidimus, 
turi pasirinkti tokį teisinį reguliavimą, kuris nepažeistų Konstitucijos inter alia 
joje įtvirtinto proporcingumo principo. 

2006 m. gegužės 31 d. nutarime Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad 
„valstybės ekonominės politikos turinio <...>, priemonių bei metodų vertinimas 
(kad ir kas juos vertintų), taip pat ir pagrįstumo bei tikslingumo aspektu, net 
jeigu laikui bėgant paaiškėja, kad buvo ir geresnių jos pasirinktos ekonominės 
politikos alternatyvų <...>, savaime negali būti dingstis kvestionuoti tą <...> 
ekonominę politiką atitikusio ūkinės veiklos teisinio reguliavimo atitiktį <...> 
Konstitucijai <...>, nebent tas teisinis reguliavimas jau jį nustatant teisės aktuose 
būtų akivaizdžiai priešingas tautos gerovei, Lietuvos visuomenės ir valstybės 
interesams, akivaizdžiai paneigtų Konstitucijoje įtvirtintas, jos ginamas ir 
saugomas vertybes“. Konstitucinis Teismas 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarime taip 
pat akcentavo, kad „valstybė turi kurti tokią socialinio aprūpinimo sistemą, 
kuri padėtų išlaikyti asmens orumą atitinkančias gyvenimo sąlygas, o prireikus 
suteiktų asmeniui būtiną socialinę pagalbą; konstitucinis solidarumo principas 
suponuoja tai, kad tam tikrų įsipareigojimų vykdymo našta tam tikra apimtimi 
turi būti paskirstyta ir visuomenės nariams, tačiau tas paskirstymas turi būti 
konstituciškai pagrįstas, jis negali būti neproporcingas, negali paneigti valstybės 
socialinės orientacijos ir iš Konstitucijos kylančių įpareigojimų valstybei“.

Viena vertus, negalima paneigti, kad mokesčių teisėje egzistuoja labai 
plati įstatymo leidėjo diskrecija, siejama su jo vykdoma ekonomine politika, 
todėl mokesčių teisėje taikant proporcingumo principą ir vertinant jo 
sudedamuosius elementus turėtų būti atsižvelgiama į šį aspektą. Kita vertus, 
būtų klaidinga teigti, kad apskritai nevertintini: pirma, įstatymų leidėjo 
įtvirtinto reguliavimo proporcingumas inter alia jo tinkamumas (taikant 
švelnesnį – akivaizdaus netinkamumo kriterijų); antra, jo būtinumas (ar jau 
įstatyminis reguliavimas nėra akivaizdžiai priešingas tautos gerovei, Lietuvos 
visuomenės ir valstybės interesams) bei, trečia,  atitikimas proporcingumui 
stricto sensu. Pastaruoju aspektu reikšminga, ar įtvirtintas reguliavimas 
akivaizdžiai nepaneigia Konstitucijoje ginamų ir saugomų vertybių: įstatymui, 
teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs 

straipsniai). Apmokestinami objektai gali būti labai įvairūs. Įstatymų leidėjas, turintis iš 
Konstitucijos kylančius įgaliojimus nustatyti, kas yra apmokestinama, turi diskreciją spręsti ir tai, ar 
apmokestinti iš užsienio valstybių gaunamas įvairias išmokas, inter alia pensijas. Įstatymų leidėjas, 
paisydamas Konstitucijos, turi ir teisę keisti nustatytą mokesčių teisinį reguliavimą. Nustatydamas 
mokesčius (paryšk. aut.) įstatymų leidėjas privalo paisyti Konstitucijos normų ir principų, inter 
alia konstitucinių teisingumo, protingumo, proporcingumo principų.“
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(29 str.), valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę (38 
str.), valstybė remia kultūrą ir mokslą, rūpinasi Lietuvos istorijos, meno ir kitų 
kultūros paminklų bei vertybių apsauga (42 str.), valstybė remia visuomenei 
naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą (46 str.), kiekvienas žmogus gali 
laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas 
darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo 
atveju (48 str.), valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo 
pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir 
kitais įstatymų numatytais atvejais (52 str.) ir kt. 

Manytina, kad teigiant priešingai, teisiniu požiūriu būtų perdaug 
susiaurinamos teismo funkcijos, kadangi dalis įstatymų leidėjo veiksmų netektų 
teisinės kontrolės, o nekontroliuojama įstatymų leidyba galėtų lemti Konstitucijos 
saugomų vertybių pažeidimus. Todėl proporcingumo principas yra tas 
minimalus vertinimo matas, kurio pagrindu yra garantuojama tiek plati valstybės 
diskrecija vykdyti jos norimą ekonominę politiką, tiek Konstitucijos saugomų 
vertybių apsauga, šiuo atveju įstatymų leidėjo veiksmus laikant neproporcingais 
tuomet, kai akivaizdžiai paneigiamos Konstitucijos saugomos vertybės inter alia 
įstatymų leidėjo reguliavimas akivaizdžiai nėra tinkamas, viršija tai, kas būtina 
juo siekiamam tikslui pasiekti ir pažeidžia proporcingumą stricto sensu. Autorių 
nuomone, atsižvelgiant į tai, kas buvo paminėta, Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 3 straipsnio 2 dalis taip pat negali būti pagrindas atsisakyti mokesčių 
teisės aktų ir jų pagrindu taikomų priemonių teisminės kontrolės.

Poreikį kontroliuoti mokesčių teisės aktus ne tik formaliuoju, bet ir 
materialiuoju aspektu, vaizdžiai pagrindžia Vokietijos mokesčių teisės doktrinoje 
taikoma teisinės valstybės samprata: pripažįstama, kad teisinė valstybė turi savo 
materialiąją ir formaliąją pusę. Formalioji teisinės valstybės pusė susiformavo 
pirmoji, ji buvo paremta valdžių padalijimo, teisėtumo, teisės į teisminę gynybą 
principais. Tačiau nacionalsocializmas lėmė teisinės valstybės sampratos 
deformaciją, pripažįstant, jog teisinė valstybė be garantuojamo materialinio 
teisingumo negali egzistuoti. Materialus teisingumas buvo suvokiamas kaip 
teisinė tvarka, paremta prigimtinėmis teisėmis, žmogaus orumu, asmenų lygybe 
ir laisve. Be šių žmogaus teisių teisinė valstybė neegzistuoja. Toks istorinis 
vystymasis nuo formalios iki materialios teisinės valstybės rado atgarsį ir 
mokesčių teisėje, kurioje pradėjo vystytis mokesčių teisingumo, mokesčių 
pateisinimo, vienodo apmokestinimo pagal galimybes idėjos inter alia buvo 
analizuojamos galimos apmokestinimo ribos. Iš to išsivystė ir proporcingumo 
principo pritaikymas mokesčių teisėje (vok. Beschränkung der Besteuerung 
durch Übermaßverbot oder der Grundsatz der Verhältnissmäßigkeit), Vokietijoje 
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ypač sietinas su Vokietijos konstitucijos 12 straipsnyje garantuojama teise 
pasirinkti darbą ir 14 straipsnyje užtikrinama nuosavybės bei paveldėjimo 
teise. Proporcingumo principas galioja kiekvienai valstybinei priemonei – 
tiek įstatymų leidžiamosios, tiek vykdomosios bei vykdančios teisingumą. Šis 
principas apriboja priemones, kuriomis kišamasi į privačią piliečių sferą, tik 
tokiomis, kurios atitinka protingą santykį su jomis siekiamu tikslu. Formulė 
„tikslas – priemonė – santykis“ išreiškiama per tris kriterijus: tinkamumą (vok. 
Geeignetheit), būtinumą (vok. Erforderlichkeit) ir proporcingumą (protingumą) 
(vok. Zumutbarkeit). Ypatingą reikšmę šis principas turi mokesčių procese, šioje 
srityje jis taikomas taip: a) analizuojant tinkamumą – mokesčių administratorius 
negali taikyti jokių priemonių, kuriomis nebus pasiektas norimas tikslas, pvz., 
draudžiama atlikti tyrimą dėl tokių aplinkybių, kurios konkrečiam tikrinamam 
mokesčio pažeidimui nėra svarbios; b) analizuojant būtinumą – mokesčių 
administratorius yra įpareigotas iš daugelio tinkamų priemonių pasirinkti tik 
tas, kurios mokesčių mokėtoją mažiausiai apriboja, pvz., įmonės darbuotojų 
apklausa nebūtina, jei įmonės savininkas suteikė informaciją; c) analizuojant 
proporcingumą (protingumą) – netgi būtina ir mažiausiai apribojanti priemonė 
gali lemti tai, kad atitinkama priemonė bus neproporcinga siekiamam tikslui 
(pavyzdžiui, įvardijimas pinigų gavėjo, jei dėl to kyla grėsmė mokesčio mokėtojo 
egzistavimui; krata privačiame bute po 19 valandos)53. 

Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į Vokietijos Konstitucinio Teismo 
formuojamą praktiką minėtais klausimais. Savo dar 1987 m. priimtame 
sprendime54 jis nurodė: „mokesčių įstatymai, atsižvelgiant į jų laisvę ribojantį 
poveikį, vis dėlto vertinami Konstitucijos 2 straipsnio 1 dalies aspektu55. Turi 
būti atsižvelgiama į tai, kad mokesčių įstatymai įsiterpia į bendrą veiksmų 
laisvę, kurios išraiška kaip tik ir yra asmens vystymasis tokiose srityse kaip 
nuosavybė ir profesija (Konstitucijos 14 straipsnio 1 dalis, 12 straipsnio 1 
dalis). Tai reiškia, kad mokesčių įstatymas neturi teisės (vok. darf nicht) turėti 
„smaugiamojo“ poveikio (vok. „endrosselnde“ Wirkung): saugoma teisė turi 
būti ribojama tik tiek, kad konstitucinės teisės turėtojui (mokesčių mokėtojui) 
išliktų pagrindas vykdyti savo ekonominę veiklą, iš principo turint galimybę 
įgytą turtą naudoti privačioms reikmėms ir realią galimybę nuspręsti dėl 
sukurto turto teisinės padėties“56. Kitame savo sprendime (BverfG 93, 121) 

53 Plačiau žr.: TIPKE, K., LANG, J. Steuerrecht. 18. Völlig überarbeitete Auflage. Köln: Verlag Dr. Otto 
Schmidt, 2005, 1-2 p., 73-77 p.

54 BverfG 87, 153
55 Vokietijos konstitucijos 2 straipsnio 1 dalis numato: „Kiekvienas turi teisę į laisvą asmenybės 

vystymąsi, jei nepažeidžia kitų teisių ir konstitucinės tvarkos ar paprotinių įstatymų.“
56 TIPKE, K., LANG, J. Steuerrecht. 18. Völlig überarbeitete Auflage. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 
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Vokietijos Konstitucinis Teismas įtvirtino vadinamąjį Halbteilungsprinzip, pagal 
kurį „turto mokesčiais galima apmokestinti pelną / pajamas / naudą tik tuomet, 
jei bendra atitinkamos privalomos mokestinės įmokos mokestinė našta <....> 
išlieka netoli pusės tarp privačiam naudojimui ir viešai valdžiai skirtojo.“ Tai 
buvo kildinama iš to, kad nuosavybės naudojimas turi tarnauti tuo pačiu metu 
ir privačiam naudojimui, ir visuomenės gerovei57. Bundesverfassungsgericht 
atitinkamai yra pažymėjęs, kad ypatinga apsauga turi būti teikiama asmeninio 
naudojimo ir šeimos turtui (BverfG 93, 121, 138, 140 f.). Čia Vokietijos 
Konstitucijos 14 straipsnis atskleidžia žmogaus egzistenciją užtikrinančią 
funkciją (BverfG 93, 121, 138). Be to, mokesčių mokėtojui ir jo šeimai turi 
būti garantuota erdvė savo atsakomybės pagrindu formuoti savo asmeninio 
gyvenimo sritį (BverfG 93, 121, 140 f.). Tačiau apsauga pasireiškia tik normaliai 
ar vidutiniškai naudojamam turtui, pavyzdžiui, vienos šeimos vidutinėms 
pajamoms (BverfG 93, 121, 141)58.

Ši praktika parodo, kad kitose valstybėse taip pat kyla klausimas dėl 
mokestinės naštos ribų, mokesčių naštos, pernelyg varžančios pagrindines 
žmogaus teises. Manytina, kad proporcingumo principas latu sensu (vertinant 
visus tris jį sudarančius elementus), iškilus šiam klausimui Lietuvoje, taip pat 
turėtų būti vienas pagrindinių kriterijų atsakant į klausimą, ar mokestinė našta 
šiuo atveju nėra per didelė. 

Atliktas LVAT praktikos tyrimas leidžia teigti, jog proporcingumo 
principas sėkmingai gali būti pritaikomas ir sprendžiant teisinius ginčus 
mokestinių teisinių santykių srityje. Visa nacionalinė teismų praktika, 
kurioje sprendžiami ginčai, kylantys iš mokestinių teisinių santykių, gali būti 
suskirstyta į dvi sritis: 1) bylas, kuriose nagrinėjami mokestiniai klausimai, 
be kita ko, susiję ir su Europos Sąjungos teisės taikymu ir 2) bylas, kuriose 
nagrinėjami klausimai, susiję tik su nacionalinės mokesčių teisės taikymu.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas mokestinius 
teisinius klausimus, kurie, be kita ko, susiję ir su Europos Sąjungos teise, 
vadovaujasi suformuota Teisingumo Teismo praktika inter alia taiko bendrąjį 
Europos Sąjungos proporcingumo principą. Tokio pobūdžio bylose be išimties 
visuomet pabrėžiama, kad vadovaujantis Teisingumo Teismo praktika, valstybės 
narės, įgyvendindamos savo įgaliojimus privalo laikytis bendrųjų teisės 

2005,  123 p.
57 Ibid.
58 Nors tarp Vokietijos teisės mokslininkų buvo reiškiama ir nuomonė, jog tokiais sprendimais 

Vokietijos Konstitucinis Teismas kišasi į įstatymų leidėjo kompetenciją, pažeidžia teismų diskreciją. 
Plačiau žr. TIPKE, K., LANG, J. Steuerrecht. 18. Völlig überarbeitete Auflage. Verlag Dr. Otto 
Schmidt, 2005, Köln, 124 p.
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principų, pripažįstamų Bendrijos teisinės sistemos dalimi, o būtent teisinio 
saugumo ir proporcingumo principų. Pavyzdžiui, 2009 m. kovo 10 d. nutartyje 
administracinėje byloje Nr. A442 – 376/09 LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad 
„pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 56 straipsnio 1 dalį pareiga įrodyti 0 
procentų PVM tarifo pritaikymo pagrįstumą tenka šį tarifą pritaikiusiam PVM 
mokėtojui (nagrinėjamu atveju – pareiškėjui), kuris privalo turėti įrodymus, kad 
prekės išgabentos iš šalies teritorijos, o tais atvejais, kai 0 procentų PVM tarifas 
taikomas prekes tiekiant kitoje valstybėje narėje registruotam PVM mokėtojui, 
– ir įrodymus, kad asmuo, kuriam prekės išgabentos, yra kitoje valstybėje narėje 
registruotas PVM mokėtojas. Vertinant, ar šis nacionalinėje teisėje įtvirtintas 
reikalavimas atitinka minėtus Bendrijų teisės principus [teisinio saugumo ir 
proporcingumo – aut. past.], pažymėtina, jog Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismas yra pripažinęs, kad panaikinus sienų kontrolę tarp valstybių narių, 
mokesčių institucijos tikrinimą, ar prekės fiziškai tebėra, ar ne tiekimo valstybės 
narės teritorijoje, iš esmės atlieka remiantis mokesčių mokėtojų pateiktais 
įrodymais bei jų deklaracijomis (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2007 
m. rugsėjo 27 d. sprendimo byloje Teleos ir kt., C-409/04, 44 punktas), todėl 
principas, pagal kurį teisės naudotis leidimu nukrypti arba atleidimu nuo 
mokesčio įrodinėjimo našta tenka tam, kuris prašo leisti naudotis tokia teise, 
nepažeidžia Bendrijos teisės, kas lemia, jog būtent tam, kad būtų taikoma 
Šeštosios PVM direktyvos 28c straipsnio A skirsnio a punkto pirmoji pastraipa, 
prekių tiekėjas turi pateikti įrodymų, kad šio atleidimo nuo mokesčio sąlygos 
yra tenkinamos (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. 
sprendimas byloje Twoh International BV, C-184/05, 26 punktas).“

Apibendrinant galima teigti, kad tokio pobūdžio bylose nacionalinis 
teismas apsiriboja proporcingumo principu kaip ES teisės principo 
pripažinimu ir taikymu. Čia nekalbama apie Lietuvos nacionalinėje teisėje 
taip pat pripažįstamą ir veikiantį proporcingumo principą. Nacionalinėje 
teisėje pripažįstamas konstitucinis inter alia viešojo administravimo 
inter alia apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir taikymo principas – 
proporcingumo imperatyvas taikomas tose bylose, kurios nėra siejamos su 
Europos Sąjungos teisės taikymu.

Viena iš nacionalinio proporcingumo principo taikymo sričių 
mokestiniuose teisiniuose santykiuose yra ginčai, kylantys dėl Mokesčių 
administravimo įstatymo 95 straipsnyje numatytų mokestinės prievolės 
įvykdymo užtikrinimo būdų. Pavyzdžiui, 2007 m. balandžio 19 d. 
administracinėje byloje Nr. AS6 – 184/2007 pareiškėjas prašė panaikinti Utenos 
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos turto arešto aktą. Pirmosios 
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instancijos teismas atsisakė priimti skundą, kadangi jau egzistavo įsiteisėjęs 
teismo sprendimas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu 
pagrindu. LVAT teisėjų kolegija, nors ir pripažino šį pirmosios instancijos 
teismo sprendimą teisėtu ir pagrįstu, tačiau papildomai nurodė, kad „pasikeitus 
aplinkybėms, išties gali išnykti pagrindas toliau taikyti mokestinės prievolės 
įvykdymo užtikrinimo būdą – turto areštą – arba jį taikyti tokiu mastu ir būdu, 
kokiu jis buvo pritaikytas. Turto arešto taikymas, nepaisant to, kad, pasikeitus 
aplinkybėms, išnyko pagrindas jį taikyti, iš esmės reikštų asmens, kurio turto 
atžvilgiu areštas pritaikytas, nepagrįstą, neteisėtą ir neproporcingą teisių 
suvaržymą, atitinkamai institucijai suteiktų įgalinimų naudojimą ne pagal 
paskirtį ir tikslus, kuriems tokia institucija yra įsteigta ir gavo atitinkamus 
įgaliojimus veikti, nepagrįstą naudojimąsi valstybės valdžia, konstitucinių 
teisingumo, protingumo ir proporcingumo principų pažeidimą. Todėl 
asmeniui, manančiam, kad nebėra pagrindo toliau taikyti turto areštą, negali 
būti atimta teisė prašyti jį panaikinti.“ 

2010 m. spalio 5 d. administracinėje byloje Nr. A143 – 1172/2010 
buvo nustatyta, kad 2002 m. pareiškėjo atžvilgiu buvo pradėtas mokestinis 
patikrinimas, kuris du kartus (2003 m., 2004 m.) buvo atnaujintas ir 
galiausiai 2006 m. užbaigtas, nesurinkus pakankamai duomenų, kad 
pareiškėjas tikrinamu laikotarpiu būtų gavęs apmokestinamųjų pajamų, be 
to, konstatuota, kad pareiškėjas neturi mokestinių įsiskolinimų valstybei. 
Minėtu tikrinamuoju laikotarpiu buvo surašyta 14 turto arešto aktų, kuriais 
buvo areštuotas įvairus pareiškėjui priklausantis turtas. Pareiškėjas, siekdamas 
įrodyti mokesčių administratorių veiksmų neteisėtumą CK 6.271 straipsnio 4 
dalies taikymo prasme, iš esmės rėmėsi pačiu faktu, kad jo atžvilgiu atliktais 
mokestiniais patikrinimais nebuvo nustatyta jokių jo mokestinių įsiskolinimų. 
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad valdžios institucijų (jų darbuotojų) veiksmų 
(neveikimo) neteisėtumas CK 6.271 straipsnio taikymo prasme yra sietinas 
su jų (veiksmų ar neveikimo) įvertinimu kitų, šių institucijų atitinkamą veiklą 
reglamentuojančių, įstatymų taikymo požiūriu. Iš paminėtų turto arešto 
aktų sekė, kad pareiškėjo turtas buvo areštuotas Mokesčių administravimo 
įstatymo 32 straipsnio 4 dalies, o po 2004 m. gegužės 1 d. – šio įstatymo 101 
straipsnio pagrindais, siekiant užtikrinti galimų mokestinių nepriemokų 
išieškojimą. Atsižvelgiant į tai, kad turto arešto aktuose numatyti reikalavimai 
buvo adekvatūs areštuojamo turto vertei, buvo laikytasi arešto laikinumo 
pobūdžio (jose nurodyta, kad areštas panaikinamas, nenustačius mokestinės 
nepriemokos), proporcingumo principo (nuoroda, kad areštuojamo turto vertė 
atitiktų galimos mokestinės nepriemokos dydį), buvo konstatuota, kad nėra 
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pakankamo pagrindo teigti, jog nurodyti turto areštai CK 6.271 straipsnio 4 
dalies taikymo požiūriu gali būti pripažinti valdžios institucijos neteisėtais 
veiksmais. Teisėjų kolegija šioje byloje taip pat pažymėjo, kad nėra įrodymų, 
jog paminėtų mokestinių patikrinimų laikotarpis (nuo 2002 m. vasario 21 d. 
iki 2006 m. gegužės 22 d,) yra akivaizdžiai neadekvatus šios mokestinės bylos 
sudėtingumui, todėl ir šį apelianto argumentą pripažino nepagrįstu.

Kita proporcingumo principo taikymo sritis, svarbi ir sprendžiant mokestinių 
teisinių santykių srityje kylančius ginčus, sietina su bendromis administraciniame 
procese taikomomis priemonėmis – mokesčių mokėtojų prašymais taikyti 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnyje numatytas reikalavimo 
užtikrinimo priemones. Pavyzdžiui, 2010 m. sausio 22 d. administracinėje byloje 
Nr. AS143 – 98/2010 pareiškėja, be kita ko, prašė sustabdyti Vilniaus apskrities 
valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimo – išieškoti mokestinę nepriemoką 
iš turto – vykdymą. Nors pirmosios instancijos teismas atmetė šį pareiškėjos 
prašymą, LVAT teisėjų kolegija, priešingai, pareiškėjos atskirąjį skundą patenkino, 
nurodydama, kad „teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, 
jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas 
pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti 
skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų 
arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.). Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į 
prašomų užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu 
aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą, ar reikalavimo užtikrinimo 
priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, 
nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešojo 
intereso“. Šioje byloje LVAT teisėjų kolegija nustatė, kad ginčijamas sprendimas 
išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto, kuris yra vykdomasis dokumentas, antstolės 
patvarkymu yra priimtas vykdyti. Antstolė turto arešto aktu areštavo pareiškėjui 
priklausantį žemės sklypą. Taigi jau yra prasidėjusi išieškojimo iš pareiškėjo turto 
(daikto) procedūra, kurią tęsiant jam priklausantis turtas gali būti parduotas. Tokio 
išieškojimo pasekmių pašalinimas yra susijęs su papildomais sunkumais. Pardavus 
pareiškėjui priklausantį turtą (daiktą) bei šioje byloje priėmus jam palankų teismo 
sprendimą, pasunkėtų teismo sprendimo vykdymas. Be to, reikalavimo užtikrinimo 
priemonės taikymas šiuo atveju būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų 
proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros, viešojo intereso. 
Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija patenkino mokesčių mokėtojo prašymą59.

59 Taip pat žr. LVAT 2010 m. sausio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-88/2010, 2010 m. 
rugsėjo 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-547/2010, 2007 m. rugsėjo 13 d. nutartį 
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 Straipsnyje detaliau analizuojamoje mokestinių teisinių santykių srityje 
administraciniai teismai proporcingumo principą taiko ne tik vertindami 
mokesčių administratoriaus taikomas sankcijos pobūdžio priemones, bet 
ir apskritai vertinant mokesčių administratoriaus priimamus sprendimus. 
Pavyzdžiui, 2005 m. rugsėjo 14 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A5 – 
1075/2005 LVAT teisėjų kolegija analizavo pareiškėjo UAB „Elistra“ prašymą 
panaikinti Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir 
Inspekcija) nurodymą, kuriuo Inspekcija nurodė įmonei tą pačią dieną, kada 
nuperkamos prekės, skirtos perparduoti, raštu, klasikiniu ar elektroniniu 
paštu informuoti Inspekciją apie įvykusias pirkimo operacijas. Inspekcija siejo 
šį nurodymą su jos funkcija (pareiga) kontroliuoti, ar teisingai apskaičiuoti, 
deklaruoti ir sumokėti mokesčiai. Pareiškėjas nurodė, kad šio nurodymo 
neturėjo galimybės įvykdyti, nes tam buvo reikalingos papildomos sąnaudos, 
papildoma darbo jėga, transportas, numatytas reikalavimas apie prekių pirkimus 
Inspekciją informuoti kas dvi savaites raštu. Pirmosios instancijos teismas 
pareiškėjo prašymą atmetė, nurodydamas, kad pagal MAĮ 26 straipsnio 1 dalies 
7 punktą, mokesčių administratorius atlieka šia funkciją – kontroliuoja, ar 
teisingai sumokėti, deklaruoti ir apskaičiuoti mokesčiai,  o ginčijamu mokestiniu 
nurodymu būtent ir buvo siekiama kontroliuoti bei įsitikinti, ar visos įmonės 
ūkinės operacijos atsispindi apskaitos registruose bei įtraukiami ūkiniai sandoriai 
atspindi faktiškai vykdomų operacijų turinį. Teismas akcentavo, kad atsakovo 
nurodyta aplinkybė, jog įtariant pareiškėją nusikalstama veikla FNTT skyriui 
buvo perduota medžiaga, pagal kurią buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas bei 
kitos aplinkybės sudarė pakankamą pagrindą įtarti, kad buvo pažeisti mokesčius 
reglamentuojantys teisės aktai. Tačiau LVAT teisėjų kolegija, išanalizavusi 
bylos aplinkybes, priėjo priešingą išvadą, konstatuodama, jog mokesčių 
administratorius aiškiai nepagrindė duoto nurodymo: „Nurodymas grindžiamas 
atsakovo įtarimu, kad pareiškėjas pažeidžia mokesčius reglamentuojančius 
teisės aktus. Toks įtarimas remiasi aplinkybe, kad <...> surinkta medžiaga, 
pagal kurią buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas įtariant pareiškėją nusikalstama 
veikla.“ Kolegijos vertinimu, vien šis faktas nebuvo pakankamas tokiu mastu 
trikdyti mokesčio mokėtojo veiklą. Teisėjų kolegija darė išvadą, jog ginčijamas 
nurodymas, įvertinant jo apimtį ir neapibrėžtą taikymo laiką, nėra nei 
pagrįstas, nei proporcingas siekiamam tikslui. Inspekcija, duodama nurodymą, 
nesivadovavo protingumo ir teisingumo kriterijais, pažeidė pareigą kuo mažiau 
trikdyti mokesčių mokėtojo veiklą. Skundžiamas nurodymas panaikintas. 

administracinėje byloje Nr. AS16-528/2007, 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. AS10-349/2007, 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-700/2010.
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Lietuvos administracinių teismų dalyvavimas, integruojantis į Europos Sąjungos teisės  
sistemą: bendrųjų teisės principų reikšmė administraciniuose teisiniuose santykiuose

Aptartoje byloje nustatyta, kad duotas nurodymas nebuvo būtinas, kadangi 
viršijo tai, kas buvo būtina tikslui pasiekti. Tai vienas iš atvejų, kai sprendimo 
panaikinimo pagrindas yra ne konkreti teisės norma, o bendrojo principo 
pažeidimas. Byloje buvo sveriami du interesai – mokesčių surinkimo, deklaravimo, 
apskaičiavimo kontrolė (kaip valstybės interesas) ir pareiga, kuo mažiau trikdyti 
mokesčių mokėtojo veiklą (mokesčių mokėtojo interesas). Nors ši praktika nėra 
gausi, tačiau, autorių nuomone, ji vertintina teigiamai, kadangi užtikrina mokesčių 
mokėtojo ir mokesčių administratoriaus interesų pusiausvyrą.

Iš apibendrintos Konstitucinio Teismo ir Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktikos matyti, kad proporcingumo principas yra 
pripažįstamas ir gali būti sėkmingai taikomas nacionalinėje mokesčių teisėje ne 
vien vertinant skiriamas baudas ar kitokio pobūdžio sankcijas, bet ir apskritai 
mokesčių administratoriaus sprendimus bei įstatymo leidėjo priimtus teisės 
aktus, todėl manytina, kad šiuo klausimu būtina ir toliau formuoti stabilią, 
aiškią, visuomenės ir individo pusiausvyrą užtikrinančią proporcingumo 
principo taikymo praktiką, inter alia mokesčių teisėje (kartu ir tokiuose 
„jautriuose“ teisiniuose klausimuose kaip sprendžiant dėl mokestinės naštos 
dydžio) taikyti proporcingumo testą, pagrįstą principo lato sensu samprata. 
Tokia praktika, manytina, galėtų tapti ta šio straipsnio pradžioje minėtos 
nenutrūkstamos grandinės „bendrieji teisės principai – ES teisė – nacionalinė 
teisė“ dalimi, kuri ateityje pati turėtų kuo pasidalinti su ES teise. 

Išvados

1. ES bendrųjų principų teisingas taikymas ne tik užtikrina Europos 
Sąjungos teisės veiksmingumą, skatindamas ir realiai didindamas principų 
taikymą kiekybine bei kokybine prasmėmis, bet ir prisideda siekiant tikrojo, 
turinio prasme teisingo teisingumo bei teisės viršenybės nacionalinėje teisėje. 

2. Vadovaujantis Europos Sąjungos teise ir Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktika, Viešojo administravimo įstatymo nuostata, įtvirtinanti 
proporcingumo principą įgijo didesnę reikšmę. Abejotina, jog nacionaliniai 
administraciniai teismai būtų ryžęsi administracinių aktų (atskirų jų nuostatų) 
neteisėtumą konstatuoti vadovaudamiesi vien šia nacionalinės teisės norma.

3. Konstatuodamas galiojančio ir konkrečioje byloje taikomo ar 
revizuojamo teisės akto normos neteisėtumą vien jo neatitikimo bendrajam 
teisės principui pagrindu, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išplėtė 
teisminės kontrolės galimybes, padidino jos efektyvumą.
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Administracinių sprendimų teisminė kontrolė Vokietijoje1

Administracinių sprendimų teisminės kontrolės Vokietijoje apžvalgos 
tikslas – atskleisti, kaip teisminė kontrolė veikia praktikoje.

1. Kreipimasis į teismą

Temą norėtųsi pradėti nuo teisės pasinaudoti Vokietijos administracine 
jurisdikcija. Teisei į sprendimų peržiūrėjimą teismo tvarka Vokietijoje labai 
svarbūs du teisės aktai: konstitucinė veiksmingos teisminės gynybos garantija 
ir Administracinių bylų teisenos kodeksas. 

Vokietijos Konstitucija – vadinama Pagrindiniu Įstatymu (vok. 
Grundgesetz, toliau – ir GG) – viena iš pagrindinių teisių įtvirtina teisę į 
veiksmingą teisminės gynybos priemonę esant bet kokiam asmens teisių 
pažeidimui (GG 19 str. 4 d.). Administracinių bylų teisenos kodeksas 
(vok. Verwaltungsgerichtsordnung, toliau – ir VwGO, 40 str.) numato, kad 
administraciniai teismai yra kompetentingi spręsti ginčus, kylančius viešosios 
teisės srityje, išskyrus išimtinai konstitucinius klausimus, ir klausimus, 
priskirtus labiau specializuotai administracinės jurisdikcijos šakai2. Kitaip 
nei Australijoje, Vokietijoje teisė kreiptis į administracinį teismą nepriklauso 
nuo to, ar įstatyme įtvirtinta konkreti nuostata, susijusi su tam tikru atveju. 
Skirtingai nei kitose Europos valstybėse, mes neturime „sąrašo principo“. 

1 Straipsnį iš anglų kalbos vertė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo padėjėja 
Audronė Gedmintaitė. Šis straipsnis parengtas pagal pranešimą, skaitytą Australijos nacionalinėje 
konferencijoje „Administracinė kontrolė: pažinimas iš skirtingų perspektyvų“, vykusioje 2010 m. 
kovo 2 d. – kovo 5 d. (Hunter Valley).

2 Dėl šios abstrakčios formuluotės nėra jokios vykdomosios valdžios dalies, kurios aktai iš esmės 
negalėtų būti teisminės kontrolės dalykas. Netgi valstybės pareigūnų arba federalinės vyriausybės 
(vok. staatsleitende Regierungsakte) politiniai veiksmai – tiek, kiek jie yra susiję su jų teisėtumu 
ir individualių teisių pažeidimais – gali būti peržiūrimi. Vis dėlto atsižvelgus į tai, kad paprastai 
įstatymus vykdo ir administracines priemones priima vietos institucijos, yra tik keletas vyriausybės 
sprendimų, kuriuos gali ginčyti individai. 
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Dėl to individui nėra reikalingas joks specialus leidimas, kad teisme jis 
galėtų ginčyti įvairius administracinius sprendimus, galinčius pažeisti jo 
individualias teises.

Tačiau šalis / pareiškėjas, kuris siekia pasinaudoti administracine 
jurisdikcija, privalo žinoti, kuri jurisdikcijos šaka yra kompetentinga nagrinėti 
jo bylą. Priešingai nei dauguma kitų valstybių, Vokietija neturi vieningos 
administracinės jurisdikcijos. Administracinių klausimų kompetencija yra 
padalinta tarp, viena vertus, bendrosios administracinės jurisdikcijos ir, 
kita vertus, dviejų specializuotų administracinių jurisdikcijų, kurios yra 
mokesčių jurisdikcija ir socialinė jurisdikcija. Finansinių bylų teismams 
priskirta muitų ir mokesčių klausimų teisinė patikra3. Socialinių bylų teismai 
yra kompetentingi nagrinėti tik valstybinio draudimo klausimus, įskaitant 
ginčus, kylančius tarp gydytojų ir valstybinio sveikatos draudimo institucijų; 
nuo 2005 m. jie papildomai nagrinėja socialinės pagalbos klausimus, kurie 
anksčiau buvo priskirti bendriesiems administraciniams teismams. Visi kiti 
nekonstituciniai viešosios teisės ginčai patenka į bendrųjų administracinių 
teismų kompetenciją, kuriai toliau bus skiriamas pagrindinis dėmesys.

2. Procesas pirmojoje instancijoje

Administracinio sprendimo patikros procesą visose trijose instancijose 
galima atskleisti iliustruojant jį realiu ginču, kurį Federalinis Administracinis 
Teismas sprendė 2009 m. gegužę4. Ši byla, atskleidusi šiuolaikinio turizmo 
pavojus, Vokietijoje sulaukė didelio žiniasklaidos susidomėjimo:

2003 m. pareiškėja, Vokietijos pilietė dalyvavo treko ture Kolumbijoje. 
Kartu su kitais tarptautinės kelionės dalyviais ji buvo pagrobta grupės 
maištininkų, kurie ją laikė nelaisvėje apie du mėnesius. Vokietijos užsienio 
reikalų tarnyba, Vokietijos ambasada Bogotoje, Kolumbijos institucijos ir keletas 
tarptautinių organizacijų dėjo daug pastangų, kad ji būtų išlaisvinta. Pagrobėjai 
sutiko paleisti pareiškėją bei dar vieną įkaitą iš Ispanijos su sąlyga, kad jie bus 
atgabenti į perdavimo vietą civiliniu malūnsparniu. Taip ir buvo padaryta. 
Malūnsparnis buvo užsakytas ir įkaitai taikiai išlaisvinti. Išlaidas malūnsparnio 
nuomai – o tai ir yra ginčo esmė – Vokietijos ambasada Bogotoje ir Ispanijos 
institucijos padengė lygiomis dalimis. Iš Bogotos pareiškėja lėktuvu grįžo į 
Vokietiją. Jos išlaisvinimo išlaidos iš viso sudarė 40 000 eurų – Australijos 

3 Mokesčiai ir muitai, skiriami vietos valdžios, yra maža išimtis: ši nedidelė mokesčių teisės dalis yra 
priskirta administraciniams teismams. Ji susijusi, pavyzdžiui, su nuosavybės arba verslo mokesčiais.

4 Federalinio Administracinio Teismo 2009 m. gegužės 28 d. sprendimas 7 C 13.08.
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doleriais ši suma būtų apie 62 0005. 
Praėjus keliems mėnesiams valstybės institucija, Vokietijos Federacinė 

Respublika  (nagrinėjamoje byloje atsakovas) administraciniu sprendimu 
pareikalavo, kad išlaisvintoji moteris sumokėtų apie 12 000 eurų. Ši suma 
atitinka 50 procentų išlaidų, skirtų malūnsparnio nuomai, kurias iš pradžių  
padengės valstybė. Sprendimas buvo grindžiamas Vokietijos Konsulinio Akto 5 
straipsniu. Pagal šį aktą konsuliniai pareigūnai privalo suteikti būtiną pagalbą į 
nelaimę patekusiems vokiečiams, jeigu nėra jokio kito būdo išspręsti nepaprastą 
padėtį. Be to, akte nustatyta, kad pagalbos gavėjas privalo kompensuoti patirtas 
išlaidas. Praėjus trims savaitėms po sprendimo gavimo, pareiškėja Berlyno 
Administraciniam Teismui pateikė skundą.

Čia galima pateikti keletą pastabų dėl proceso pirmosios instancijos 
administraciniame teisme. Visų pirma – teisena prasideda paduodant 
skundą. Pirmosios instancijos teisme būti atstovaujamam teisininko6 nėra 
reikalaujama. Tačiau, kai byla pasiekia aukštesniuosius administracinius 
teismus arba Federalinį Administracinį Teismą, šalys privalo būti 
atstovaujamos teisininko arba universiteto teisės profesoriaus.

Skundo padavimui nėra numatyta jokių išskirtinių formalumų. Dėl to 
kiekvienas gali paduoti skundą, surašytą ant paprasto popieriaus lapo, arba 
surašyti jį padedant teismo darbuotojui. Kai kuriuose teismuose galima 
naudotis saugia elektroninio pašto dėžute, jeigu pasirašoma elektroniniu 
parašu: skundas, išsiųstas naudojantis įprastu elektroniniu paštu, nėra 
priimamas.

Kalbant apie skundo turinį pažymėtina, kad turi būti laikomasi tam 
tikrų būtinų ir nebūtinų reikalavimų. Būtini reikalavimai yra pareiškėjo arba 
jo teisininko parašas, ginčo šalių ir dalyko nurodymas. Nebūtini reikalavimai 
– faktų bei įrodymų apibūdinimas bei ginčijamo administracinio sprendimo 
kopija. Vis dėlto bet kokie skundo formos ar turinio trūkumai gali būti 
pašalinami, ir teisėjas, sprendžiantis skundo priėmimo klausimą, gali 
paprašyti pareiškėją per nustatytą laikotarpį tinkamai įvykdyti skundo 
padavimo reikalavimus.

Skundo padavimui taikomi teismo mokesčiai, tačiau jie nėra labai 
dideli7. Asmenys, kurie neturi pakankamai lėšų teismo ir teisininkų 

5 Valiutų kursas 2010 m. sausio pabaigoje: 1 €  = 1,40 US-$ = 1,56 AU-$.
6 Pasirinktas neutralus terminas „teisininkas“, kadangi Vokietijos teisė nedaro skirtumo tarp 

solisitorių ir advokatų, atitinkamai – baristerių.
7 Administracinėje teisenoje tik nuo 2004 m. iš pareiškėjų yra reikalaujama sumokėti teismo 

mokesčius iš anksto, t. y. kartu su skundo padavimu. Tačiau administraciniai teismai neturi teisės 
teismo proceso padaryti priklausomo nuo mokesčių sumokėjimo.
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mokesčiams sumokėti, turi teisę gauti teisinę pagalbą. Minėtos pareiškėjos 
atveju teismo mokesčiai pirmojoje instancijoje siekė apie 650 eurų, t. y. ne 
daugiau nei 1 000 Australijos dolerių. Vidutinės išlaidos jos teisininkui – 
remiantis teisininkų mokesčių kodeksu – sudarytų apie 1 600 eurų. Vis dėlto 
jeigu pareiškėjas bylą laimi, jis neturi jokių išlaidų. Kita vertus, jeigu jo 
skundas galiausiai yra atmetamas, jis turėtų padengti teismo mokesčius bei 
išlaidas savo ir kitos šalies teisininkams.

Kai pirmosios instancijos administracinis teismas gauna skundą, jis yra 
nedelsiant perduodamas atitinkamai teisėjų grupei – ji vadinama kolegija, 
kurią sudaro trys profesionalūs, neribotai kadencijai (iki 65–67 metų) 
paskirti teisėjai, vienas iš jų yra pirmininkas. Žodinio bylos nagrinėjimo 
teisėjų kolegijos sudėties sudarymą užbaigia du garbės8 teisėjai, kurie 
renkami konkrečiam laikotarpiui. Vienas iš profesionalių kolegijos narių 
yra paskiriamas teisėju pranešėju. Pranešėjas turi teisę organizuoti procesą 
vietoje pirmininkaujančio teisėjo9.

Bylos faktus teismas nustato ex officio. Tai reiškia, kad faktų klaidos, 
kurias padarė pirminis subjektas, priėmęs sprendimą – valstybės institucija, 
turi būti ištaisomos teisme10. Taigi paprastai teismas pirmiausia iš institucijos 
paprašo administracinės procedūros dokumentų kaip pirmosios faktų 
nustatymo priemonės. Institucija privalo perduoti administracinius 
dokumentus teismui. Atsižvelgus į šią pareigą, pareiškėjas turi teisę susipažinti 
su dokumentais, kad galėtų veiksmingai palaikyti savo skundą.

Mūsų nagrinėjamu pagrobtosios moters atveju Vokietijos užsienio 
reikalų tarnyba atsisakė pateikti kai kuriuos dokumentus, teigdama, kad 
dalis informacijos yra slapta11. Atsisakymo teisėtumas gali būti tikrinamas 
Federaliniame Administraciniame Teisme, remiantis preliminariu prašymu12. 
Vis dėlto pareiškėja nepasinaudojo šia teise, greičiausiai dėl to, kad bylos faktai 
nebuvo ginčijami ir ginčas iš esmės buvo susijęs tik su teisiniais klausimais.

Paprastai pareiškėjas pateikia savo prašymą po to, kai susipažįsta su 
dokumentais. Atsakovas – valstybės institucija – atsako pateikdamas rašytinį 
atsiliepimą. Kadangi Administracinis Teismas tiria bylos faktus ex officio, 
jis nėra saistomas šalių pateiktų dokumentų ar prašymų surinkti įrodymus. 
8 Vertėjų pastaba: garbės teisėjai – tai teisinio išsilavinimo neturintys teisėjai.
9 VwGO 87, 87a straipsniai.
10 Teismas kruopščiai, kaip to reikalauja Konstitucija, patikrinęs faktus, jų klaidas gali pripažinti 

savavališkomis.
11 VwGO 99 I 2 straipsnis: jeigu viena iš Vokietijos žemės institucijų atsisako pateikti dokumentus, 

šios žemės aukštesnysis administracinis teismas yra kompetentingas spręsti, remdamasis 
preliminariu prašymu. 

12 VwGO 99 II 2 straipsnis.
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Tačiau teismas gali rinkti įrodymus preliminarioje proceso stadijoje – iki 
žodinio nagrinėjimo. Pavyzdžiui, prašo pateikti eksperto išvadą, kuri gali 
būti reikalinga, tarkime, kai prieglobsčio prašytojas teigia, jog kenčia nuo 
potrauminio streso sutrikimo, arba kai valstybės tarnautojas buvo atleistas 
ne savo noru dėl priežasčių, susijusių su netinkamumu tarnybai, kuris yra 
nuolatinio pobūdžio.

Be to, teismas – t. y. teisėjų kolegijos pirmininkas arba pranešėjas – 
gali pakviesti šalis į preliminarų nagrinėjimą, pavyzdžiui, siekiant įvertinti, 
ar šalys yra linkusios taikiai išspręsti kilusį ginčą13. Proceso kodeksas 
eksplicitiškai skatina teismą siekti susitarimo visose proceso stadijose. Jeigu 
šalys pasiekia susitarimą, jos gali išspręsti kilusį ginčą, prižiūrint teismui. 
Teisminis susitarimas užbaigia procesą ir tam nėra būtina priimti teismo 
sprendimą.

Be to, teismai pastaruoju metu dažniau naudojasi mediacija, kaip 
konflikto išsprendimo būdu. Mediacija tik per pastaruosius kelerius 
metus įgijo pripažinimą administracinėje jurisdikcijoje. Tikėtina, kad tai 
atitinka alternatyvų ginčų sprendimą Australijoje14. Daugelis Vokietijos 
administracinių teismų šiuo metu turi vieną ar daugiau teisėjų, kurie mokėsi 
būti mediatoriais. Tinkamos bylos paskiriamos mediatoriams – pastarieji 
nebūtinai yra ginčą nagrinėsiančios kolegijos nariai – su sąlyga, kad šalys 
sutinka pasinaudoti mediacija. Šiuo metu įstatymuose numatytos taisyklės, 
taikomos mediacijai, nėra įtvirtintos Administracinių bylų teisenos kodekse.

Grįžtant prie teismo, atliekančio valstybės institucijos priimto 
sprendimo patikrą, galimybių arba pareigų, pasakytina, kad teismas turi 
suteikti teisinių užuominų ir informacijos tam, kad paskatintų šalis – jeigu 
būtina – pateikti papildomus dokumentus arba paragintų pareiškėją atsiimti 
skundą, jei nėra realių galimybių, kad šis skundas bus patenkintas. Jeigu 
pareiškėjas primygtinai reikalauja sprendimo, teismas turi pakviesti šalis 
į žodinį bylos nagrinėjimą ir priimti sprendimą – netgi jei skundas bus 
atmestas kaip nepriimtinas, nenagrinėjant jo iš esmės. Tai taikoma netgi 
piktnaudžiavimo skundo teise atveju. Nepaisant teismo pareigos teikti teisinio 
pobūdžio užuominas, nėra pareigos iš anksto paskelbti galutinį sprendimą.

Kalbant apie skundo priimtinumą, teismas turi patikrinti šias sąlygas:
Pirma, svarbu, kad skundo dalykas patektų į administracinių teismų 

13 Teismas taip pat gali pakviesti į susirinkimą vietoje. Tai gana dažnai daroma statybų ir teritorijų 
planavimo teisės srityse, siekiant aptarti numatomą ginčo projektą, surinkti įrodymus bei paskatinti 
šalis taikiai išspręsti kilusį ginčą.

14 Alternatyvų ginčų sprendimą sudaro mediacija ir arbitražas. Žr. 1975 m. Administracinio 
Apeliacijos Tribunolo Akto 34 ff straipsnį.
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jurisdikciją, ir antra, skundas turi būti paduotas kompetentingam pirmosios 
instancijos teismui. Kaip žinoma, Vokietija yra federalinė valstybė, kurią 
sudaro 16 vienetų, vadinamų žemėmis (vok. Land). Kiekviena žemė turi bent 
vieną administracinį teismą, o iš viso teismų skaičius siekia 52. Jie sprendžia 
ne tik remdamiesi atitinkamos žemės teisiniu reguliavimu, bet ir federaline 
teise. Jie netgi disponuoja jurisdikcija spręsti, kaip federalinės institucijos 
turi teisingai taikyti federalinę teisę. Reguliavimas, susijęs su teritorine 
jurisdikcija, įtvirtintas jau minėtame Administracinių bylų teisenos kodekse. 
Nustatytame reguliavime yra įtvirtinta specifinių nuostatų dėl skundų 
prieš Vokietijos Federacinę Respubliką, susijusių su Vokietijos diplomatinių 
institucijų pareigomis. Tokie skundai turi būti paduodami Vokietijos sostinės 
Administraciniam Teismui, nes čia yra Federalinės Vyriausybės buveinė.

Tokiu būdu mūsų nagrinėjamu atveju pareiškėja teisingai padavė 
skundą, susijusį su nekonstituciniu ginču viešosios teisės srityje, Berlyno 
Administraciniam Teismui.

Kita svarbi sąlyga skundo priimtinumui yra teisė į ieškinį (locus standi): 
tai reiškia, kad pareiškėjas turi pademonstruoti, jog viena ar daugiau jo teisių 
buvo pažeistos. „Teisė“ šiuo aspektu visada reiškia teisės saugomą teisę arba 
bent jau teisės saugomą interesą. Skundai dėl politinių, kultūrinių, ekologinių 
ar ekonominių interesų pažeidimų nėra priimami. Šiuo aspektu atkreiptinas 
dėmesys į skirtumą nuo įtakingos Prancūzijos kontinentinės administracinės 
teisės sistemos. Vokietijos teismuose actio popularis arba ieškinys, siekiant 
įgyvendinti trečiųjų šalių teises, nėra priimtinas.

Šio principo išimtis yra taikoma pripažintoms aplinkos apsaugą 
skatinančioms organizacijoms. Jos gali paduoti skundus dėl statybos projektų 
arba sprendimų, susijusių su saugomais gamtos rezervatais, nepriklausomai 
nuo to, ar tam tikros teisės yra pažeistos ar ne15. Jų teisė kreiptis į teismą turi 
būti grindžiama tik tuo, kad yra daromas poveikis gamtai, klausimas patenka 
į organizacijos įstatuose numatytos veiklos sritį ir organizacija yra dalyvavusi 
administracinėje procedūroje. Šis specifinis reguliavimas priimtas tik prieš 
keletą metų. Jo priėmimas, remiantis Orhuso konvencija, susijęs su Europos 
teisėje numatytais įsipareigojimais, ypač Direktyvos16 dėl tam tikrų valstybės 
ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo įgyvendinimu17.

15 Gamtos Apsaugos Federalinio Įstatymo (vok. Bundesnaturgeschutzgesetz) 61 straipsnis.
16 Direktyva 85/337/EEB.
17 Vokietijos teisiniame reguliavime vis dar bandoma nustatyti ribojimus, skirtus viešojo intereso 

ieškiniams, siekiant kuo didesne apimtimi išlaikyti Vokietijos individualių teisių apsaugos sistemą. 
Pavyzdžiui, nepripažinta, kad aplinkos apsaugos organizacija turi teisę kreiptis į teismą apsaugos 
nuo taršos srityje, remiantis teisės nuostatomis, susijusiomis su projektui išduotais leidimais. 
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Aptariamai pagrobimo bylai šios konkrečios nuostatos nėra reikšmingos. 
Pripažįstama, kad klaidingo administracinio akto adresatas visada turi 
teisę paduoti skundą: šiuo atveju pareiškėja gali teigti, kad administracinis 
sprendimas, įpareigojantis ją grąžinti 12 000 eurų, neturi pakankamo teisinio 
pagrindo. Dėl to jos individualių teisių pažeidimas atrodo bent jau įmanomas.

Dar daugiau – skundo priėmimas administraciniame teisme suponuoja, 
kad visos administracinės gynybos priemonės dėl ginčijamo sprendimo 
buvo išnaudotos. Daugeliu atvejų įstatymas reikalauja specialios ikiteisminės 
procedūros, vadinamos prieštaravimu (angl. objection). Pareiškėjas gali 
pradėti šią procedūrą, paduodamas rašytinį skundą prieš administracinę 
instituciją, su kurios sprendimu jis nesutinka. Jeigu institucija atsisako 
pataisyti priimtą sprendimą, paprastai kita aukštesnė institucija sprendžia 
dėl jo teisingumo. Tik tais atvejais, kai prieštaravimo procedūros metu galbūt 
pažeistos teisės nėra apginamos, pareiškėjas turi teisę kreiptis į teismą. Šios 
aukštesnės prieštaravimo institucijos galios sąlyginai gali būti lyginamos su 
Australijos Administracinio Apeliacijos Tribunolo galiomis, kuris taip pat 
laikomas vykdomosios valdžios dalimi. Vis dėlto Vokietijos prieštaravimo 
institucijos su tam tikromis išimtimis, numatytomis kai kurių žemių 
įstatymuose, paprastai nėra nepriklausomos18.

Pareiškėja turėjo teisę paduoti skundą Administraciniam Teismui 
tiesiogiai, kadangi ginčijamas sprendimas buvo priimtas aukščiausios 
federalinės institucijos. Tokiu atveju formalus prieštaravimas nėra numatytas 
Administracinių bylų teisenos kodekso federaliniame reguliavime19.

Organizacijų teisė kreiptis į teismą yra ribojama reguliavimo, susijusio su individualių interesų, 
tokių kaip kaimynų sveikatos ar nuosavybės teisių, teisine apsauga. Tokiu būdu organizacijos, 
skatinančios aplinkos apsaugą, neturi teisės remtis teisiniu reguliavimu, skirtu visuomenės ar 
gamtos apsaugai. Iš dalies abejojama, ar tokie apribojimai, taikomi teisei kreiptis į teismą, yra 
suderinami su Europos Sąjungos teise. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turės išspręsti šį 
klausimą netolimoje ateityje. Žr. laukiančią nagrinėjimo bylą C-115/09. Vertėjų pastaba: sprendimas 
šioje byloje buvo priimtas 2011 m. gegužės 12 d. ir nebuvo palankus Vokietijai.

18 Prieštaravimai nagrinėjami nepriklausomuose komitetuose, kuriuose dirba ne tik pareigūnai, bet ir 
kompetentingi piliečiai.

 Vidinė peržiūros funkcija skirta skatinti administracinę savikontrolę, taip pat sumažinti teismams 
tenkantį darbo krūvį. Be to, ji suteikia piliečiams papildomą, nebrangią galimybę pasinaudoti 
teisine apsauga. Nepaisant šių įtikinamų tikslų, pastaraisiais metais žemių įstatymų leidėjai 
panaikino prieštaravimo procedūras daugelyje sričių. Buvo siekiama palengvinti kreipimąsi į 
teismus, manant, jog formalus prieštaravimas ištęsia administracinį procesą, daugeliu atveju be 
jokios naudos, kadangi jis retai būna sėkmingas – taip yra greičiausiai dėl to, kad prieštaravimo 
institucija nenoriai kišasi į žemesnės institucijos priimtą sprendimą ir dažniausiai pakeičia jį 
tik esant aiškioms teisinėms klaidoms. Naudojimosi administracinių prieštaravimo procedūrų 
sumažinimas Vokietijoje yra plačiai kritikuojamas. Galutinio įvertinimo vis dar laukiama. Šiuo 
metu galima pastebėti naujų bylų administraciniuose teismuose atskirose srityse didėjimą. 

19 VwGO 68 straipsnio I 2 nr. 1.
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Galiausiai, pareiškėjas privalo paduoti skundą numatytais terminais. 
Šie terminai priklauso nuo skundo rūšies. Skundai, kuriais siekiama 
administracinio sprendimo panaikinimo arba priėmimo, turi būti paduoti 
per vieną mėnesį nuo paskutinio administracinio sprendimo įteikimo20. 
Specifinių terminų ieškiniams, kuriais siekiama tam tikrų veiksmų atlikimo 
(angl. performance actions), ir pripažinimo ieškiniams nėra numatyta21. Vis 
dėlto pareiškėjas gali netekti teisės paduoti skundą, jeigu jis laukia per ilgai ir 
sudaro įspūdį, kad nesieks iškelti bylos teisme.

Vokietijos administracinėje teisėje iš esmės galima išskirti penkias 
ieškinių rūšis. Dvi svarbiausiosios yra skirtos individualaus administracinio 
sprendimo panaikinimui (panaikinimo ieškiniai – vok. Anfechtungsklagen) 
ir – kaip atitikmuo – ieškiniai, skirti tokio sprendimo priėmimui (ieškiniai 
dėl įpareigojimo – vok. Verplichtungsklagen). Jeigu pareiškėjas prašo 
priemonės, kuri nėra formalaus administracinio sprendimo priėmimas arba 
panaikinimas, tuomet būtų tinkamas bendrasis ieškinys dėl įvykdymo (vok. 
allgemeine Leistungsklage). Jeigu nė viena iš ankščiau paminėtų ieškinių rūšių 
nėra tinkama, gali būti teikiamas pripažinimo ieškinys (vok. Feststellunsklage). 
Jis skirtas faktų pripažinimui teismo tvarka ir yra tinkamas, pavyzdžiui, jeigu 
institucija ginčija asmens Vokietijos pilietybę. Galiausiai galima tiesiogiai 
ginčyti neparlamentinį įstatymą, t. y. įsakymą arba dekretą arba vietinės 
valdžios potvarkį Aukštesniajame Administraciniame Teisme, kuris sprendžia 
dėl tokio akto galiojimo erga omnes (vok. Normenkontrollklage). Pagrindinė 
šių prašymų taikymo sfera yra planavimo dokumentai, kurie priimami kaip 
vietinės valdžios teisės aktai.

Daugelis kitų teisės aktų, ypač formalūs parlamento aktai, gali būti 
peržiūrimi administraciniuose teismuose tik netiesiogiai. Pavyzdžiui, kai 
ginčijamas administracinis sprendimas, jo teisinis pagrindas gali būti 
peržiūrimas tik to administracinio akto aplinkybių ribose. Jeigu teismas vis 
dėlto abejoja parlamento priimto teisės akto konstitucingumu, jis privalo 
sustabdyti procesą ir Federaciniam Konstituciniam Teismui pateikti prašymą 
priimti preliminarų sprendimą šiuo klausimu.

Be šių ieškinių rūšių Administracinių bylų teisenos kodeksas numato 
laikinąsias apsaugos priemones, kurių tikslas – užtikrinti teisminės apsaugos 
veiksmingumą skubiose bylose.

Nagrinėjamu atveju pareiškėja skundu siekė panaikinti įpareigojimą 

20 Jeigu pareiškėjas praleidžia numatytą terminą ne dėl savo kaltės, teismas gali jį atnaujinti, VwGO 60 
straipsnis.

21 Žr. Kopp/Schenke, VwGO, 15th edition 2007, Vorbem. § 40 Rn. 8a.
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sumokėti 12 000 eurų, kuris kvalifikuotinas kaip administracinis sprendimas. Be 
to, ji laikėsi numatyto vieno mėnesio termino nuo administracinio sprendimo 
įteikimo. Atsižvelgus į tai, jos skundas priimtas. Kol teismo sprendimas netapo 
galutiniu, pareiškėjai nėra pagrindo baimintis dėl vykdymo, nukreipto į jos 
nuosavybę.

Šį aspektą privalu paaiškinti: paprastai administracinis sprendimas 
savaime yra vykdoma teisė ir dėl to yra pakankamas teisinis pagrindas 
vykdyti finansinį reikalavimą. Vis dėlto prieštaravimai ir skundai, ginčijant 
klaidingus administracinius sprendimus, turi stabdančią galią, nebent yra 
taikoma teisinė išimtis22 arba valstybės institucija reikalauja nedelsiant 
vykdyti sprendimą ypatingos skubos atvejais. 

Šios išimtys nėra reikšmingos nagrinėjamu atveju. Pareiškėjai vykdymas 
negrėsė dėl vykdymą sustabdančios galios, numatytos įstatyme. Tokiu būdu jai 
nebuvo būtina siekti laikinos apsaugos administraciniame teisme.

Pravartu pažvelgti į proceso progresą – teismas priima sprendimą 
paprastai remdamasis viešu žodiniu nagrinėjimu. Procesinės teisės, 
numatytos Europos žmogaus teisių konvencijoje (EŽTK 6 str.), kurios 
privalomos Vokietijoje, reikalauja užtikrinti, kad pareiškėjo ginčas būtų 
nagrinėjamas žodine tvarka bent vienoje instancijoje23. Į šį reikalavimą 
Administracinių bylų teisenos kodekse atsižvelgta, reguliuojant procesą 
pirmojoje instancijoje: šalims garantuojama teisė į žodinį nagrinėjimą, nebent 
jo vieningai atsisakoma. Specifinis reguliavimas numatytas nagrinėjimui 
skubos tvarka24.

Žodinio nagrinėjimo metu teismas kartu su šalimis išnagrinėja faktinę 
ir teisinę situaciją. Šalys turi galimybę paaiškinti ir papildyti pateiktus 
rašytinius dokumentus. Jos neturėtų kartoti raštu išdėstytų argumentų ir 
vietoj to turėtų tik remtis bylos dokumentais. Be to, šalys gali teismo prašyti 
surinkti tam tikrus įrodymus. Teismas turės patenkinti tokius prašymus, 
nebent egzistuoja įstatyme numatyta priežastis juos atmesti. Prašymai 
surinkti įrodymus gali būti atmesti, jeigu, pavyzdžiui, faktas, kurį siekiama 
įrodyti, neturi jokios reikšmės sprendimui arba jei šalies teiginiai yra tokie 
netikslūs ar prieštaraujantys, jog prašymas turi būti laikomas nepriimtinas 

22 Viena išimtis taikoma, kalbant apie valstybės mokesčius ir išlaidas. Laikoma, kad ši išimtis taikoma 
tik muitams ir mokesčiams, kurie prisideda prie bendrojo valstybės biudžeto finansavimo, ir 
išlaidoms, kurios patiriamos inicijavus administracinę procedūrą. Reikalavimas padengti išlaidas, 
tokias kaip aptariamo pagrobimo atveju, nepatenka į šios išimties taikymo sritį.

23 Išsamiau žr. Federalinio Administracinio Teismo 1998 m. gegužės 7 d. sprendimą 3 B 208.97 ir 1999 
m. gruodžio 15 d. sprendimą 5 B 38.99.

24 Įvertinus preziumuojamą skubą, šie sprendimai gali būti priimami be žodinio nagrinėjimo. 
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kaip „šūvis tamsoje“. Svarbu yra tai, kad šalių teisė prašyti surinkti įrodymus 
neturi įtakos teismo pareigai ištirti bylos faktus ex officio ir rinkti įrodymus 
savo iniciatyva, jeigu tai atrodo tinkama. Pavyzdžiui, teismas gali pakviesti 
liudytojus arba pačias šalis į žodinį bylos nagrinėjimą ir juos apklausti arba 
pateikti informaciją, surinktą trečiosios šalies, ir aptarti ją kartu su šalimis.

Teisė būti išklausytam (GG 103 str. 1 d.) ir teisingo teismo principas – 
garantuojamos konstitucinės teisės ir įpareigoja teismą nurodyti svarbiausius 
teisinius klausimus, kuriuos yra praleidusios šalys.

Jeigu tinkamai pakviestos šalys neatvyksta į bylos nagrinėjimą be 
rimtos priežasties, teismas vis dėlto gali bylą išnagrinėti ir priimti sprendimą. 
Tačiau ir šiuo atveju teismas neturi teisės priimti sprendimą, nepalankų 
nedalyvavusiai šaliai, neišnagrinėjęs faktinės ir teisinės situacijos. „Sprendimas 
už akių“, toks kokį numato Australijos Administracinis Apeliacijos Tribunolas 
arba Vokietijos civilinis procesas, negali būti priimtas administracinių teismų 
teisenos metu.

Grįžkime prie aptariamojo pavyzdžio: pareiškėjos bylą išsprendė Berlyno 
Administracinio Teismo teisėjų kolegija, kurią sudarė trys profesionalūs ir du 
garbės teisėjai.

Tokia bylos nagrinėjimo sudėtis yra skirta sudėtingesnėms byloms. 
Jeigu byla neimplikuoja konkrečių faktinių ar teisinių sunkumų ir nėra 
didelės svarbos, paprastai ji turėtų būti perduodama nagrinėti vienam iš 
kolegijos narių ir sprendimą priima vienas teisėjas.

Nagrinėjamu atveju teismas galėjo nerinkti įrodymų, kadangi bylos faktų 
neginčijo nei pareiškėja, nei Užsienio reikalų tarnyba. Aktualesnis klausimas 
buvo tai, kokios teisės normos galėtų būti teisinis pagrindas Užsienio reikalų 
tarnybos reikalavimui atlyginti išlaidas, ir ar šios sąlygos buvo išpildytos.

Po žodinio nagrinėjimo teismas išeina pasitarti ir paprastai netrukus po 
to priima sprendimą25. Rašytinius sprendimo argumentus teisėjas pranešėjas, 
remdamasis pasitarimo rezultatais, išdėsto vėliau. Pakeitimai, siūlomi kitų 
teisėjų, yra priimami, jei pritaria dauguma. Galutinis sprendimas, įskaitant 
informaciją, kaip pasinaudoti teise į apeliaciją, yra įteikiamas šalims.

3. Teisminės kontrolės ribos ir intensyvumas

Žvelgiant į kai kuriuos teisminės kontrolės pagrindus, reikėtų atsakyti 

25 Jeigu šalys dalyvauja sprendimo paskelbime – tai nėra privaloma – teisėjų kolegijos pirmininkas 
paskelbia sprendimo rezoliucinės dalies nuostatas (arba tekstą) ir žodžiu glaustai paaiškina tokio 
kolegijos sprendimo priežastis.
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į klausimą: kokia apimtimi administraciniai sprendimai yra peržiūrėjimo 
teismo tvarka dalykas, kaip toli siekia teisminės kontrolės apimtis ir 
intensyvumas?

Teisminės patikros apimtis paprastai apima visus procesinius ir 
materialinius teisinius bylos aspektus. Vis dėlto yra išimčių, pavyzdžiui, 
bylose, kuriose asmuo ginčija privilegijos suteikimą trečiajai šaliai – tarkime, 
statybos leidimą arba licenciją atidaryti restoraną. Šiuo atveju teismas tirs 
tik tai, kaip buvo laikomasi teisės aktų reikalavimų, susijusių su pareiškėjo 
kaimynystės apsauga.

Teismas nėra saistomas pareiškėjo pateiktų teisinių argumentų26. Tačiau 
jis yra saistomas jo prašymų: teismas negali priteisti daugiau, nei yra prašoma, 
tačiau jis privalo suteikti pagalbą, siekiant užtikrinti, kad pareiškėjo prašymai 
tinkamai atspindėtų jo skundą. Tol, kol administracinė institucija nesinaudoja 
savo diskrecija, teismas gali patvirtinti administracinį sprendimą, remdamasis 
kitu reguliavimu nei tas, kurį taikė institucija. Žinoma, tai yra įmanoma tik 
tada, kai tenkinami reikalavimai, numatyti tinkamame reguliavime.

Teisminės kontrolės intensyvumas, susijęs su administracinės 
institucijos atliktu vertinimu ir tokiu būdu teismo galia jį pakeisti, rašytinėje 
teisėje yra nustatytas tik bendrais bruožais. Iš esmės teismas nėra saistomas 
institucijos pateikto teisės aiškinimo. Paprastai teismas pateikia teisingą (arba 
bent jau galutinį) išaiškinimą netgi neaiškių teisinių koncepcijų ir sąvokų 
atvejais. Tik išskirtiniais atvejais administracinių sprendimų teisminės 
kontrolės intensyvumas yra sumažinamas. Pavyzdžiais gali būti prognostiniai 
sprendimai, kurie priklauso nuo sudėtingų techninio pobūdžio vertinimų, 
tokių kaip gamtos mokslo klausimai27, arba sprendimai, kurių priėmimui 
vykdomajai valdžiai yra suteikiama veiksmų laisvė, pavyzdžiui, sprendimai, 
susiję su egzaminų rezultatais28 arba valstybės tarnautojo veiklos įvertinimu29.

Teisminė kontrolė yra ribojama ir tais atvejais, kai įstatymas suteikia 
institucijai diskreciją. Vokietijoje diskrecija (vok. Ermessen) nėra tas pat 

26 Plačiau žr. Federalinio Administracinio Teismo 2006 m. spalio 24 d. sprendimą 6 B 47.06, Arntz, 
DVBI. 2008, p. 80.

27 Pavyzdžiui, leidžiamo šiltnamio dujų išmetimo normų kiekių suprojektavimas Europos 
Sąjungos nustatytos prekybos schemos ribose – plačiau žr. Federalinio Konstitucinio Teismo 
2009 m. gruodžio 10 d. sprendimą 1 BvR 3151/07. http://www.bverfg.de/entscheidungen/
rk20091210_1bvr315107.html. 

28 Pavyzdžiui, jeigu ekspertų komitetas turi nustatyti, ar kandidatas turi pakankamai žinių, kad galėtų 
užsiimti teisine praktika – plačiau žr. Federalinio Administracinio Teismo 1993 m. vasario 24 d. 
sprendimą 6 C 35/92, BVerwGe 92, 132 ff.

29 Plačiau žr. Federalinio Konstitucinio Teismo 2002 m. gegužės 29 d. sprendimą 2 BvR 723/99, 
Federalinio Administracinio Teismo 1980 m. birželio 26 d. sprendimą 2 C 8/78, BVerwGE 60, 245 ff.
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kaip veiksmų laisvė, aiškinant teisines sąvokas arba pripažįstant faktus (vok. 
Beurteilungsspielraum). Jeigu įstatymas suteikia diskreciją, institucija turi teisę 
pasirinkti iš kelių įmanomų sprendimų.

Įstatymo tekstas tuomet vartoja tokius išsireiškimus kaip „turi teisę“ 
arba „gali“ vietoj tokių išsireiškimų kaip „privalo“ ar „turi“, kad parodytų, jog 
institucija turi laisvę manevruoti.  

Teismas prieštaraus tik neteisėtam diskrecijos naudojimui. Diskrecija 
naudojamasi neteisėtai, kai:

• institucija apskritai nepasinaudojo savo diskrecinėmis galiomis – 
galbūt dėl to, kad jų nesuvokė, arba

• institucija peržengė įstatyme numatytos diskrecijos ribas, arba
• ji pasinaudojo diskrecinėmis galiomis tokiu būdu, kuris nenumatytas 

įstatyme, arba
• jeigu buvo pažeistas proporcingumo principas30.
Kai diskrecija naudojamasi neteisėtai, teismas privalo panaikinti 

sprendimą ir negali jo išsaugoti, pateikdamas savo svarstymus, kaip derėjo 
tinkamai naudotis diskrecija, arba pakeisdamas ją kita priemone. Tokiu 
būdu administracinių teismų atliekamo sprendimo peržiūrėjimo metu 
nėra sprendžiama, ar institucija priėmė patį tinkamiausią ar pageidautiną 
sprendimą31. Skirtingai nei vykdomosios valdžios institucija, teismas gali 
30 VwGo 114 (i) straipsnis. Atrodo, kad jie iš dalies koreliuoja su Australijos teisėje numatytais 

sprendimo panaikinimo pagrindais „bloga valia ir netinkami tikslai“, „nesugebėjimas pasinaudoti 
diskrecija“ ir „Wednesbury nepagrįstumas“ (plačiau žr. McClellan, Australian Administrative Law). 
Tačiau nėra jokio ekvivalento proporcingumo reikalavimui, numatytam Vokietijos teisėje, kurį 
sudaro penkių žingsnių testas:

 • teisėti tikslai (t. y. tikslai, saugomi Konstitucijos);
 • teisėtos priemonės (priimtas įstatymas, sprendimas, ...);
 • pasirinktų priemonių tinkamumas;
 • pasirinktų priemonių būtinumas: ribojimai nedidesni, nei yra reikalinga tikslams pasiekti;
 • proporcingumas kaip pusiausvyra tarp įsikišimo intensyvumo ir viešųjų interesų svorio bei 

būtinumo.
 Tačiau panaikinimo pagrindas „Wednesbury nepagrįstumo“ kontekste būtų „aiškus proporcingumo 

trūkumas“ (plačiau žr. McClellan, Australian Administrative Law).
31 Kaip minėta, teismas iš esmės turi pareigą tirti bylos faktus savo iniciatyva (VwGO 86 str.). Faktų 

nustatymo klaidos, kurias padarė institucija, paprastai nereiškia sprendimo neteisėtumo, kadangi 
jos yra nusveriamos išsamaus faktų nustatymo, kurį atlieka teismas ex officio (tam tikra apimtimi 
tai taikoma ir diskreciniams sprendimams, plačiau žr. Federalinio Administracinio Teismo 1987 
m. gruodžio 1 d. sprendimą 1 C 29.85, BVerwGE 78, 285 <295>). Tik tais atvejais, kai institucija 
išvis nenustato reikšmingų bylos faktų administracinės procedūros metu, teismas neprivalo 
atlikti ekstensyvaus pirminio tyrimo. Tokiu atveju jis gali paprasčiausiai panaikinti klaidingą 
administracinį sprendimą, o institucija turės nustatyti faktus ir priimti naują sprendimą (VwGo 
113 (iii) str.).

 Kai paduodamas skundas, nukreiptas į administracinio sprendimo priėmimą, pavyzdžiui, dėl 
statybos leidimo, teismas tiria, ar pareiškėjas turi teisės saugomą teisę į administracinį sprendimą, 
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spręsti tik dėl administracinio sprendimo teisėtumo. Tai apima svarstymą, 
ar sprendimas yra grindžiamas teisingais faktais. Tačiau teismas neturi teisės 
kvestionuoti administracinio sprendimo tikslo, jeigu jis glūdi pačių įgaliojimų 
tiksle – šis peržiūrėjimas iš esmės yra suteiktas valstybės institucijoms.

Visa tai rodo, kad Vokietijos administraciniai teismai paprastai patys 
neturi administracinių galių. Šis požiūris, panašu, atspindi Australijos sistemą. 
Vis dėlto skiriamoji juosta tarp peržiūrėjimo teismo tvarka ir peržiūrėjimo iš 
esmės – kuris yra numatytas vykdomosios valdžios organams – Vokietijoje 
atrodo yra kiek kitokia nei Australijoje. Susipažinus su Australijos 
administracinės teisės santrauka, parašyta Peter McClellan, matyti, kad 
Australijos supratimas apie valdžių padalijimo principą neapima pripažinimo, 
jog proporcingumo principas gali būti savarankiškas teisminio peržiūrėjimo 
pagrindas. Be to, reikšmingų faktų nustatymas, atrodo, yra laikomas (išskyrus 
tam tikras išimtis) priskirtinu vykdomosios valdžios institucijoms bendrosios 
teisės sistemos ribose32. Kitaip yra Vokietijoje. Vokietijos administracinės 
teisminės apsaugos sistemai reikšmingą įtaką daro veiksmingos teisminės 
apsaugos konstitucinė garantija. Dėl to faktinio administracinio sprendimo 
pagrindo nustatymas iš naujo bei proporcingumo kontrolė yra laikomi 
sudėtine teisminės kontrolės dalimi.

Europos Sąjungos teisės ir Europos žmogaus teisių konvencijos33 įtaka 
taip pat reikalauja didelio teisminės patikros intensyvumo daugelyje sričių: 
tai aiškiai matyti, pavyzdžiui, užsienio piliečių išsiuntimo procedūros metu, 
kuri palieka labai mažai erdvės administraciniams svarstymams, kurie nėra 
teisminio peržiūrėjimo dalykas. Ribojimai, taikomi privačiam ir šeimos 
gyvenimui, kurie dažnai susiję su išsiuntimu, remiantis Europos žmogaus 
teisių konvencijos 8 straipsniu, yra leidžiami tik jeigu išsiuntimas yra būtinas 

kuri nebuvo patenkinta arba apskritai neįgyvendinta. Tokiu atveju teismas ne pats išduoda statybos 
leidimą, bet įpareigoti instituciją jį išduoti.

 Jeigu prašomas administracinis sprendimas priklauso nuo pasinaudojimo diskrecija ir institucija 
ja nesugebėjo pasinaudoti arba pasinaudojo ja neteisėtu būdu, kaip apibūdinta ankščiau, teismas 
panaikins administracinį sprendimą, kuriuo atsisakyta įgyvendinti individualią teisę, ir įpareigos 
instituciją priimti naują sprendimą.

 Be to, teismas gali suteikti privalomas gaires naujo sprendimo priėmimui. 
32 Plačiau žr. McClellan: „Kaip bendroji taisyklė, fakto klaidos, kurias padaro pirminis sprendimo 

priėmėjas, negali būti ištaisomos teismo. Jos yra priimamos kaip subjekto, kuris priima 
administracinius sprendimus, jurisdikcijos klaidos, kurias jis ar ji turi teisę padaryti. Faktiniai 
klausimai yra tipiniai klausimai, kurie susiję su sprendimo esme, o ne su jo teisėtumu“. Išimtys 
taikomos, pavyzdžiui, „jurisdikciniams faktams“ arba tokių faktų, kurių egzistavimui pagrįsti nėra 
įrodymų, nustatymui institucijose.

33 Akivaizdu, kad Konvencijos privaloma galia nulemia padidėjusį teisminio peržiūrėjimo 
intensyvumą, įskaitant proporcingumo patikrą, plačiau žr. McClellan.
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demokratinėje visuomenėje, siekiant apsaugoti visuomenę nuo kriminalinių 
veikų ar siekiant kitų svarbių viešųjų interesų. Tam reikalingas griežtas 
išsiuntimo proporcingumo patikrinimas.

Po šio ilgo ekskurso galima toliau analizuoti pateiktą kaip pavyzdį bylą: 
pareiškėjai pasisekė pirmosios instancijos administraciniame teisme: teismas 
patenkino jos prašymą panaikinti administracinį sprendimą. Teismas nusprendė, 
kad Konsulinis Aktas, ypač jo 5 straipsnis, nenumato išlaidų susigrąžinimo, kai 
konsulinė pagalba suteikiama pagrobtiems asmenims34.

Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama Užsienio reikalų tarnybos, 
nebuvo patenkinta priimtu sprendimu – natūralu, kad žmonių grobimai visame 
pasaulyje tampa pelningu verslu! Valstybė padavė prašymą apeliacinio skundo 
pateikimui Aukštesniajam Administraciniam Teismui.

4. Antroji instancija – Apeliaciniai teismai

Teisė į apeliaciją priklauso nuo leidimo, kurį suteikia arba 
administracinis teismas, kuris priėmė sprendimą pirmojoje instancijoje, arba 
apeliacinis teismas. Administracinis teismas gali suteikti leidimą pateikti 
apeliacinį skundą rezoliucinėje sprendimo dalyje, jeigu sprendimas skiriasi 
nuo to, kurį priėmė aukštesnysis teismas, arba byla yra ypatingos reikšmės. 

Apeliacinis teismas gali suteikti leidimą, remdamasis tokiais pačiais 
pagrindais, ir papildomai, jeigu byloje yra tam tikrų faktinių ar teisinių 
sunkumų, jei sprendimo teisingumas kelia rimtų abejonių arba jeigu buvo 
padaryta procesinio pobūdžio klaida. Kai administracinis teismas savo 
sprendimu suteikia leidimą apskųsti sprendimą, apeliacinis skundas turi būti 
paduotas per vieną mėnesį nuo sprendimo įteikimo.

Nagrinėjamuoju atveju administracinis teismas leidimo apskųsti 
sprendimą nesuteikė, todėl atsakovas – Vokietijos Federacinė Respublika, 
atstovaujama Užsienio reikalų tarnybos, – turėjo pateikti prašymą dėl leidimo 
pateikti apeliacinį skundą kompetentingam aukštesniajam administraciniam 
teismui.

Aukštesnysis administracinis teismas yra aukščiausiasis atitinkamos 
žemės administracinis teismas. Iš viso Vokietijoje yra 15 aukštesniųjų 

34 Teismas nusprendė, kad Konsulinio Akto 5 straipsnis numato, jog konsuliniai pareigūnai turėtų 
suteikti būtiną pagalbą vokiečiams, jeigu nėra jokio kito būdo susiklosčiusiai kritiškai padėčiai 
išspręsti, ir kad jis taip pat abstrakčiai nustato, jog pagalbos gavėjas privalo padengti turėtas išlaidas. 
Teismo manymu, ši nuostata taikoma tik tokiems mokesčiams ar išmokoms, kurios suteikiamos 
finansinių sunkumų atvejais, pavyzdžiui, pavagiama Vokietijos turisto piniginė.
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administracinių teismų35.
Nagrinėjamu atveju Berlyno-Brandenburgo aukštesnysis administracinis 

teismas suteikė leidimą pateikti apeliacinį skundą atsakovo prašymu, kadangi jis 
turėjo rimtų abejonių dėl pirmojoje instancijoje priimto sprendimo teisingumo.

 Kai leidimas pateikti apeliacinį skundą yra suteikiamas, aukštesnysis 
administracinis teismas iš naujo nagrinės visas bylos faktines ir teisines 
aplinkybes. Procesas daugiau ar mažiau yra panašus į procesą pirmojoje 
instancijoje. Aukštesnysis administracinis teismas paprastai skiria žodinį 
bylos nagrinėjimą, tačiau jo gali ir nebūti, jei profesionalūs teisėjai sutinka 
dėl sprendimo ir nemano esant būtina paskirti žodinį bylos nagrinėjimą36.

Apžvelgiamoje pagrobimo byloje Užsienio reikalų tarnybos apeliacinis 
skundas buvo patenkintas: aukštesnysis administracinis teismas panaikino 
administracinio teismo sprendimą ir atmetė pareiškėjos skundą. Priešingai 
nei pirmoji instancija, teismas nusprendė, jog Konsulinio Akto 5 straipsnis 
buvo pakankamas teisinis pagrindas, kad institucija priimtų įpareigojimą 
kompensuoti išlaidas, patirtas pagrobimo metu.

Pareiškėja turėjo teisę skųsti šį sprendimą Federaliniam Administraciniam 
Teismui be specialaus priėmimo, tačiau tik dėl teisės klausimų – aukštesnysis 
administracinis teismas iškart suteikė leidimą skųsti sprendimą Federaliniam 
teismui, kaip trečiajai instancijai.

5. Trečioji instancija – Federalinis Administracinis Teismas,  
kaip aukščiausiasis apeliacinis teismas

Federalinio Administracinio Teismo atliekama žemesniųjų teismų 
sprendimų peržiūra apsiriboja teisinių klaidų patikra ir yra saistoma 
faktų, nustatytų sprendime, kuris bus peržiūrimas. Šis procesas vadinamas 
peržiūrėjimu (angl. revision). Paprastai šie skundai Federaliniame 
Administraciniame Teisme yra teikiami, skundžiant aukštesniųjų 
administracinių teismų, kaip antrosios instancijos teismų, sprendimus. 
Numatyta ir išimtis: abiejų šalių sutarimu yra įmanoma apeiti apeliacinį 
teismą ir ginčyti pirmosios instancijos teismo sprendimą tiesiogiai 
aukščiausiame teisme. Pirmosios instancijos teismai suteikia leidimą tokiam 
„peršokančiam apeliaciniam skundui“ (angl. leapfrog appeal), teikiamam 
Federaliniam Administraciniam Teismui, bylose, kuriose sprendžiami labai 

35 Nagrinėjamu atveju dvi žemės (Berlynas ir Brandenburgas) dalijasi vienu aukštesniuoju 
administraciniu teismu.

36 VwGO 130a straipsnis.
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kontraversiški teisiniai klausimai, kurių dar nėra nagrinėjęs Federalinis 
Administracinis Teismas.

Tokiu būdu leidimą teikti apeliacinį skundą (peržiūrėjimas) gali 
suteikti arba teismas, kuris priėmė ginčijamą sprendimą, arba – kai teikiamas 
specialus skundas dėl atsisakymo suteikti leidimą teikti apeliacinį skundą 
– pats Federalinis Administracinis Teismas. Federalinis Administracinis 
Teismas privalo suteikti leidimą teikti apeliacinį skundą, jeigu byla yra ypač 
svarbi, jei sprendimas skiriasi nuo Federalinio Administracinio Teismo 
arba Federacinio Konstitucinio Teismo sprendimų arba jei jis priimtas, 
padarius procesinių klaidų37. Nors apeliaciniai skundai atitinkamam žemės 
aukštesniajam administraciniam teismui gali būti grindžiami tiek žemės 
įstatymų pažeidimu, tiek federalinės teisės pažeidimu, apeliaciniai skundai 
peržiūrėjimo metu gali būti grindžiami tik federalinės teisės pažeidimais. 
Federaliniame Administraciniame Teisme bylas nagrinėja kolegijos / senatai, 
kuriuos sudaro penki profesionalūs teisėjai.

Pareiškėjos byloje aukštesnysis administracinis teismas suteikė leidimą 
pateikti skundą, remdamasis ypatinga bylos svarba: iki šiol Federalinis 
Administracinis Teismas nebuvo sprendęs, ar Konsuliniame Akte nustatytas 
reguliavimas leidžia teikti reikalavimą atlyginti išlaidas, patirtas dėl 
išlaisvinimo. Šio klausimo išaiškinimas buvo būtinas dėl ateityje kilsiančių bylų.

Viena pagrindinių Federalinio Administracinio Teismo užduočių yra 
užtikrinti vienodą federalinės teisės taikymą visoje federacijos teritorijoje. 
Šis tikslas įgyvendinamas, pateikiant kvalifikuotą argumentaciją rašytiniuose 
sprendimuose. Išskyrus individualią bylą, Federalinio Administracinio 
Teismo sprendimai nėra visuotinai privalomi. Formaliai jie nėra precedentai 
(bet, žinoma, neformaliai yra)38.
37 Jeigu teismas, kurio sprendimas yra skundžiamas, suteikė leidimą teikti apeliacinį skundą savo 

sprendime, apeliacinis skundas turi būti paduodamas per vieną mėnesį nuo sprendimo įteikimo. 
38 Kitos, be jau paminėtų, Federalinio Administracinio Teismo užduotys: apie 20 procentų bylų 

aukščiausiajame Vokietijos administraciniame teisme yra nagrinėjamos kaip pirmosios ir 
paskutinės instancijos teisme. Šiose bylose teisminės kontrolės apimtis neapsiriboja tik teisinėmis 
klaidomis, bet apima ir faktų nustatymą. Anksčiau pirmosios instancijos kompetencija buvo 
priskiriama Federaliniam Administraciniam Teismui tik keliose neįprastose bylose, pavyzdžiui, 
nekonstituciniuose ginčuose tarp federacinių žemių ir Federalinės Vyriausybės arba Federalinės 
Saugumo Tarnybos. Pastaraisiais metais įstatymų leidėjas aiškiai išplėtė šią pirmosios instancijos 
kompetenciją: po „dviejų Vokietijų“ sujungimo, funkcijų katalogas buvo praplėstas iki 
infrastruktūros projektų, tokių kaip kelių, magistralių tiesimas, oro uostų statymas buvusios Rytų 
Vokietijos teritorijoje, tam, kad būtų paspartinta transporto sistemos modernizacija. Iš pradžių ši 
funkcija buvo numatyta tik pereinamajam laikotarpiui, tačiau, parlamento manymu, idėja buvo 
tokia sėkminga, kad jos galiojimo laikas buvo pratęstas įstatymu. Šiuo metu ši funkcija taikoma 
daugiau nei 80 didžiausių ir svarbiausių infrastruktūros projektų visoje federacijos teritorijoje. 
Kol kas nežinoma, ar tai ves link keleto šimtų ar keleto tūkstančių naujų bylų, tačiau viskas yra 
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Paskutinį kartą grįžtant prie aptariamos bylos: 2009 m. gegužę septintoji 
Federalinio Administracinio Teismo kolegija pritarė aukštesniojo administracinio 
teismo sprendimui, atmesdama pareiškėjos skundą. Nuspręsta, kad ginčijamas 
administracinis sprendimas grąžinti išlaidas buvo teisėtas: Konsulinio Akto 5 
straipsnis buvo pakankamas teisinis pagrindas. Reguliavimo apimtis, pasak 
Teismo, nėra susijusi tik su ekonominio pobūdžio kritiška padėtimi. Pagal jo 
formuluotes, jis taikomas visoms įmanomoms nelaimėms. Be to, Konsulinio Akto 
aiškinamasis memorandumas atskleidžia, kad įstatymų leidėjas sąmoningai 
nenumatė visų įmanomų konsulinių įsipareigojimų sąrašo. Federalinio 
Administracinio Teismo manymu, Konsulinio Akto 5 straipsnio dvasia ir tikslas 
yra garantuoti veiksmingą ir neatidėliotiną pagalbą vokiečiams, kurie pakliuvo 
į kritišką padėtį konsulinėje srityje. Tokiu būdu jis suteikia teisę konsuliniams 
pareigūnams teikti ir praktinę pagalbą. Tai apima pagalbą, teikiamą pagrobimo 
atvejais. Pagal Konsulinio Akto 5 straipsnį, konsulinė pagalba gali būti teisinės 
apsaugos suteikimas. Teismo įsitikinimu, tai parodo, kad Konsulinio Akto 5 
straipsnio taikymo sritis nėra apribota tik ekonominio pobūdžio kritinėmis 
situacijomis. Dėl to pareiškėja, kaip pagalbos gavėja, buvo įpareigota atsakovui 
atlyginti patirtas išlaidas.

Federalinis Administracinis Teismas nekvestionavo prašomos atlyginti 
sumos dydžio. Remiantis Konsulinio Akto 5 straipsniu, sprendimas, ar 
pareikalauti išlaidų atlyginimo, nėra priskiriamas institucijos diskrecijai. 
Reguliavimas nustato, kad pagalbos gavėjas privalo atlyginti išlaidas, o ne kad, 
pavyzdžiui, jis gali būti atsakingas už patirtas išlaidas.

Bet kuriuo atveju, Užsienio reikalų tarnyba, vertindama, kokia suma 
turėtų būti atlyginama, privalo laikytis proporcingumo principo. Remiantis 
proporcingumo principu, atsižvelgus į  individualias bylos aplinkybes, gali būti 
reikalaujama atlyginti tik dalį patirtų išlaidų arba išskirtiniais atvejais – visiškai 
atsisakyti išlaidų atlyginimo. Netgi šiuo aspektu administracinis sprendimas 
negalėjo būti ginčijamas: pagal aukštesniojo administracinio teismo nustatytas 
aplinkybes, pareiškėja gavo nemenką pinigų sumą už laikraštyje pasirodžiusį 
interviu apie laiką, praleistą nelaisvėje. Taip pat ji turėjo reguliarų pajamų 
šaltinį. Be to, buvo atsižvelgta į tai, kad pareiškėja galėjo numatyti pavojus dėl 

įmanoma. Šiuo metu trys iš dešimties Federalinio Administracinio Teismo senatų dirba planavimo 
projektų srityje kaip pirmosios instancijos teismas.

 Greta to prisideda visai kitokio pobūdžio pirmosios instancijos kompetencija: nuo 2005 m. 
Federalinis Administracinis Teismas, kaip pirmoji ir paskutinė instancija, sprendžia dėl sprendimų 
išsiųsti užsieniečius, kurie tam tikra apimtimi kelia grėsmę Vokietijos Federacinės Respublikos 
saugumui. Laimei, šis reguliavimas, ypač skirtas teroristams, praktikoje kol kas nebuvo labai 
svarbus.    
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Kolumbijoje vykstančių treko turnė ir tokiu būdu jų išvengti: Užsienio reikalų 
tarnyba rekomendavo vengti kelionių į Kolumbiją nurodydama, kad egzistuoja 
rimtas pavojus būti pagrobtam. Galiausiai, atsakovas reikalavo tik dalies išlaidų 
atlyginimo. Pareiškėja galėjo prašyti atidėti mokėjimą arba išdėstyti jį dalimis. 
Remiantis šiais motyvais, Federalinis Administracinis Teismas nemanė, kad 
ginčijamas sprendimas yra neproporcingas39.

Paskutinis klausimas, kurį svarstė septintoji Federalinio Administracinio 
Teismo kolegija, buvo susijęs su galbūt padaryta procedūrine klaida, 
kadangi pareiškėja nebuvo tinkamai išklausyta institucijoje, prieš priimant 
administracinį sprendimą. Įstatymas reikalauja, kad būtų suteikta teisė iš 
anksto būti išklausytam, kuri yra teisingos procedūros reikalavimų dalis40. 
Administracinė procedūra turėtų suteikti administracinio sprendimo 
adresatui teisę teikti pagrįstus prieštaravimus. Kolegijos nuomone, paprastas 
pranešimas telefonu likus vienai dienai iki sprendimo priėmimo – kaip ir 
padaryta nagrinėtu atveju – nebuvo tinkamas, kad suteiktų realią galimybę 
teikti prieštaravimus. Vis dėlto nagrinėjamu atveju buvo akivaizdu, kad tai, 
jog nebuvo surengtas klausimo nagrinėjimas, neturėjo įtakos sprendimui. Pagal 
Vokietijos teisę, procedūriniai defektai yra nereikšmingi tais atvejais, kai jie 
priežastiniu ryšiu nėra susiję su rezultatu41.

Galiausiai pareiškėjos skundas nebuvo patenkintas ir ji šiuo metu privalo 
sumokėti reikalaujamus 12 000 eurų. Ji taip pat turi sumokėti teismo mokesčius, 
patirtus visose trijose instancijose (2 628 eurų) ir teisininko pateiktą sąskaitą – 
iš viso apie 8 400 eurų.

39 Federalinis Administracinis Teismas savo sprendimu aiškiai parodė, kad proporcingumo 
reikalavimas gali sušvelninti netgi privalomus administracinius sprendimus – sprendimus, kurie 
priimami nesinaudojant diskrecija. Remiantis tokia argumentacija, jis gali išvengti kreipimosi 
į Federacinį Konstitucinį Teismą su prašymu pateikti preliminarų sprendimą dėl Konsulinio 
Akto 5 straipsnio galiojimo. Jei Konsulinio Akto 5 straipsnis būtų aiškinamas kaip įpareigojantis 
instituciją reikalauti visiško išlaidų atlyginimo visais atvejais be jokių išimčių, tuomet galėtų būti 
daroma išvada, kad įstatymas yra neproporcingas. Tai reikštų Konstitucijos pažeidimą, kadangi 
įsikišimas į saugomos fundamentalios teisės, garantuojamos Pagrindinio Įstatymo (angl. Basic 
Law), apimtį gali būti pateisinamas, jeigu jis remiasi įstatymu, siekia teisėto tikslo ir taikomos 
priemonės yra tinkamos, būtinos ir proporcingos siekiamam tikslui. Administraciniai teismai 
negali paprasčiausiai ignoruoti įstatymo, kurį jie vis dėlto laiko nekonstituciniu: jie turi pareigą 
kreiptis į Federacinį Konstitucinį Teismą su prašymu pateikti preliminarų sprendimą dėl įstatymo 
galiojimo. Nagrinėjamu atveju to galėjo būti išvengta, kadangi bendrąja prasme pripažinta, kad 
proporcingumo principas gali pakeisti netgi įstatymų, kurie, remiantis jų formuluotėmis, nesuteikia 
jokios diskrecijos, taikymą. Tai yra konstitucinio konformizmo požiūrio į teisės aiškinimą, kurį 
apsvarstyti Federacinis Konstitucinis Teismas reikalauja iš visų teismų, pavyzdys.   

40 Žr. Vokietijos viešojo administravimo įstatymo 28 straipsnį (vok. Verwaltungsverfahrensgesetz 
(toliau – ir VwVfG). Pagal bendrąją teisę pripažįstama kaip „teisė būti išklausytam“, žr. McClellan.

41 VwVfG 46 straipnis.
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 V. Mokestinė prievolė
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Įvadas

Vienas iš pagrindinių valstybės pajamų formavimo būdų yra mokesčiai. 
Jie yra valstybės finansų sistemos esminė dalis. Įstatymų leidėjas mokestį 
apibrėžia kaip mokesčio įstatyme mokesčių mokėtojui nustatytą piniginę 
prievolę valstybei (Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 
(Žin., 2004, Nr. 63-2243; toliau – ir Mokesčių administravimo įstatymas, MAĮ) 
2 str. 23 d.). Teisės doktrinoje mokestis apibūdinamas kaip valstybės mokesčių 
įstatymais nustatytas visuotinai privalomas ir individualiai neatlygintinas bei 
negrąžintinas piniginis juridinių ir fizinių asmenų nustatyto dydžio mokėjimas 
į biudžetą, siekiant gauti valstybės pajamų, reikalingų viešųjų interesų 
tenkinimo finansavimui1. Taigi pagrindinė mokesčių paskirtis yra fiskalinė – 
valstybės siekis gauti pajamų, reikalingų valstybių (savivaldybių) veiklai. Be to, 
šiuo fiskaliniu instrumentu ar atskirais jo elementais (tarifu, mokesčio objektu, 
mokesčio mokėtojais, lengvatomis ir kt.) taip pat gali būti siekiama reguliuoti 
valstybėje vykstančius ekonominius, socialinius procesus, skatinti naudingas 
ūkines pastangas, paremti ūkinės plėtros prioritetus, pritraukti kapitalą, 
investicijas, ar priešingai – sustabdyti nepageidautinas socialinės-ekonominės 
raidos tendencijas.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis 
Teismas) yra pažymėjęs, kad tam, jog būtų pasiekti minėti tikslai, o mokesčiai 
būtų tinkamai mokami ir surenkami, nepakanka mokesčius, kaip prievolę, 
vien nustatyti – būtina sureguliuoti jų mokėjimo tvarką, kuri inter alia apimtų 

1 MEDELIENĖ, A., SUDAVIČIUS, B. Mokesčių teisė. Vilnius: Registrų centras, 2011. P. 35. Panaši 
mokesčio samprata pateikiama ir oficialioje Konstitucinio Teismo bei Vyriausiojo administracinio 
teismo doktrinoje. Pavyzdžiui, Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2002 
m. sausio 25 d. sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr. I2-7/2003 (Administracinių 
teismų praktika Nr. 3, 2002, p. 12–19), pažymėjo, kad „mokesčiai apibrėžiami kaip valstybinės 
valdžios organų nustatyti, privalomi ir individualiai neatlygintini juridinių ir fizinių asmenų 
mokėjimai į valstybės (savivaldybės) biudžetą nurodant jų dydį ir mokėjimo tvarką“. Konstitucinio 
Teismo 2000 m. kovo 15 d. nutarime taip pat nurodoma, jog „mokesčiai apibrėžiami kaip valstybės 
nustatyti privalomi ir individualiai neatlygintini juridinių ir fizinių asmenų mokėjimai į valstybės 
(savivaldybės) biudžetą nurodant jų dydį bei mokėjimo terminą“
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mokesčių administravimo procedūras, mokesčių apskaičiavimo metodiką ir 
kt. Taigi teisinis mokesčių reguliavimas – tai ne tik jų nustatymas įstatymais, 
bet ir šių įstatymų įgyvendinimo tvarkos įtvirtinimas (Konstitucinio 
Teismo 2000 m. kovo 15 d., 2003 m. lapkričio 17 d. nutarimai). Vadinasi, 
mokesčių administravimas, įstatymo leidėjo apibrėžiamas kaip mokesčių 
administratoriaus funkcijų įgyvendinimas, taip pat mokesčių ir kituose 
įstatymuose nustatytų mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo 
pareigų vykdymas ir teisių įgyvendinimas (Mokesčių administravimo įstatymo 
2 str. 13 p.), yra neatsiejamas nacionalinės mokesčių sistemos elementas. Jis 
apima ne tik mokesčių administratoriaus atliekamus veiksmus (vykdomas 
mokesčių administravimo procedūras), bet ir mokestinių teisinių santykių 
dalyvių teisių ir pareigų realizavimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566; toliau – ir Administracinių 
bylų teisenos įstatymas, ABTĮ) 15 straipsnio 1 dalies 4 punktu, bylos dėl 
mokesčių, kitų privalomų mokėjimų, rinkliavų sumokėjimo, grąžinimo 
ar išieškojimo, finansinių sankcijų taikymo, taip pat dėl mokestinių ginčų 
priklauso administracinių teismų kompetencijai. Taigi šiems teismams tenka 
labai svarbus vaidmuo užtikrinant mokestinių teisinių santykių dalyvių teises 
ir teisėtus interesus, susijusius su mokesčių administravimą reglamentuojančių 
teisės normų laikymusi bei tinkamu jų įgyvendinimu. Mokesčiai ir jų 
administravimas tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai paliečia daugelio asmenų teises 
ir interesus, todėl apibendrinta ir susisteminta medžiaga apie teismų praktiką 
mokesčių administravimo srityje yra neabejotinai aktuali mokestinių teisinių 
santykių dalyviams, valdžios institucijoms, teismams, mokesčių konsultantams, 
teisininkams, akademinei bendruomenei bei kitiems suinteresuotiems 
asmenims. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsniu, 
vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei 
kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau 
– ir Vyriausiasis administracinis teismas, LVAT). Atsižvelgiant į tai ir siekiant 
didinti teismų atvirumą, praktikos nuoseklumą, supažindinti suinteresuotą 
visuomenę su aktualia teisės normų taikymo ir aiškinimo praktika, 
Vyriausiajame administraciniame teisme buvo parengtas šis apibendrinimas, 
kuriame pateikiama susisteminta ir apibendrinta medžiaga, susijusi su iš 
mokesčių administravimo teisinių santykių kylančiais ginčais.

Pagrindinis dėmesys apibendrinime yra skiriamas Vyriausiojo 
administracinio teismo praktikai aiškinant ir taikant būtent Mokesčių 
administravimo įstatymo nuostatas. Šio teismo jurisprudencija, susijusi su kitų 
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nacionalinei mokesčių teisės sistemai priskiriamų įstatymų ir juos lydinčių 
poįstatyminių teisės aktų, taip pat Europos Sąjungos teisės normų taikymu, 
yra analizuojama tiek, kiek ji apima ar siejasi su Mokesčių administravimo 
įstatyme numatytomis mokesčių administravimo procedūromis. 

Apibendrinime apžvelgiami klausimai, susiję su nacionalinės mokesčių 
teisės sistema ir jos bendraisiais reguliavimo principais, mokestinių teisinių 
santykių dalyvių teisėmis ir pareigomis, jų atsakomybe, mokesčių mokėtojui 
nustatytų mokestinių prievolių vykdymu ir mokesčių administratoriaus 
atliekama mokesčių mokėtojų kontrole, taip pat kai kurie ginčų su mokesčių 
administratoriumi nagrinėjimo ypatumai. Vis dėlto, atsižvelgiant į gausią 
Vyriausiojo administracinio teismo praktiką, pakankamai plačią minėtų 
santykių teisinio reguliavimo sritį bei didelę apibendrinimo apimtį, šis 
apibendrinimas yra išskaidytas į dvi dalis.

Pirmoje apibendrinimo dalyje, kuri publikuojama šiame biuletenyje, 
pateikiama Vyriausiojo administracinio teismo praktikos apžvalga, 
susijusi su mokesčių teisiniu reglamentavimu ir įgyvendinimu, mokestinių 
teisinių santykių dalyviais, jų bendromis teisėmis ir pareigomis, mokesčių 
apskaičiavimu bei bendraisiais mokestinės prievolės klausimais. Antroje šio 
apibendrinimo dalyje, kurią numatoma publikuoti kitame biuletenio numeryje, 
planuojama apžvelgti Vyriausiojo administracinio teismo praktiką mokestinės 
prievolės įvykdymo užtikrinimo, mokestinės nepriemokos priverstinio 
išieškojimo, mokestinio patikrinimo ir tyrimo, mokesčių įstatymų pažeidimų 
ir atsakomybės, mokesčių mokėtojo informavimo, ginčų dėl mokesčių 
administratoriaus veiksmų (neveikimo) bei kitais susijusiais klausimais.

Atkreiptinas skaitytojo dėmesys į tai, kad apibendrinime yra pateikiamos 
ne naujos teisės aktų aiškinimo taisyklės, kurios, paisant teisinės valstybės 
principų, gali būti formuojamos tik nagrinėjant konkrečias bylas, o aktualios 
administracinių teismų praktikos apžvalga. Taip pat pažymėtina, kad teismai 
teisės normas aiškina ir taiko atsižvelgdami į konkrečios individualios bylos 
faktines aplinkybes ir jas siedami su ginčo santykiams taikytina teisės norma. 
Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas turi būti suprantamas bei 
interpretuojamas tik konkrečios bylos kontekste.

Pabrėžtina ir tai, kad teismų praktika nėra ir negali būti visiškai statiška. 
Ji gali būti vystoma, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, šį būtinumą 
tinkamai motyvuojant. Siekis stiprinti žmogaus teisių apsaugą yra svarbus 
tikslas, galintis pateisinti teismų praktikos kitimą. Tinkamai motyvuota teismų 
praktikos kaita, kai ji nėra atsitiktinė, atitinka teisinės valstybės imperatyvą 
(2009 m. kovo 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje 
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Nr. A143-67/2009, Administracinė jurisprudencija Nr. 7(17), 2009, p. 289–303; 
2008 m. rugsėjo 4 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje 
Nr. A556-984/2008, Administracinė jurisprudencija Nr. 6(16), 2008, p. 224–239).

Parengtam apibendrinimui atrinktos2 2004–2011 metų3 bei kai kurios 
ankstesnio laikotarpio administracinės bylos, kuriose suformuotos taisyklės 
bei pateikiami teisės aiškinimo ir taikymo pavyzdžiai yra (gali būti) aktualūs 
ir šiomis dienomis. Todėl dėl per apžvelgiamą praktikos laikotarpį kitusio 
teisinio reguliavimo, atitinkamo teismo sprendimo citavimas kartais reikalauja 
pateikti nuorodas į jau nebegaliojančias ar pakeistas teisės normas ir atskleisti 
jų turinį. 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.

I. Mokesčių teisinis reglamentavimas ir įgyvendinimas

Bendrosios nuostatos

1. Mokesčių teisės sistema. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad Lietuvos 
Respublikos mokesčių teisės sistemą sudaro mokesčių įstatymai ir šių įstatymų 
pagrindu priimti įstatymų lydimieji teisės aktai (Mokesčių administravimo 
įstatymo 3 str. 1 d.). Atitinkamai mokesčių įstatymas yra apibrėžtas kaip Lietuvos 
Respublikos įstatymas, nustatantis Mokesčių administravimo įstatymo 13 
straipsnyje nurodytą mokestį, Mokesčių administravimo įstatymas, Lietuvos 
Respublikos muitinės įstatymas (Žin., 2004, Nr. 73-2517), taip pat Lietuvos 
Respublikos tarptautinė sutartis arba Europos Sąjungos muitų teisės aktai, 
kurie nustato mokestį ir (arba) apibrėžia su mokesčio taikymu arba mokesčio 
lengvatomis susijusius klausimus (Mokesčių administravimo įstatymo 2 str. 7 d.).

1.1. Mokesčių teisės sistemos pagrindai yra įtvirtinti Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje (Žin., 1992, Nr. 33-1014; toliau – ir Konstitucija), 
kurios 127 straipsnio 3 dalis nustato, kad mokesčius, kitas įmokas į biudžetus ir 
rinkliavas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai. Vadovaujantis Konstitucijos 
67 straipsnio 15 punktu, valstybinius mokesčius ir kitus privalomus mokėjimus 
nustato Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – ir Seimas). 

2 Nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2011 m. liepos 1 d. Vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo 
daugiau kaip 2 300 apeliacinių ir atskirųjų skundų mokesčių ir muitinės veiklos bylose.

3 Rengiant šią (pirmąją) apibendrinimo dalį, buvo analizuojami tik tie procesiniai sprendimai, kurie 
buvo priimti iki 2011 m. birželio 30 d.
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Aiškindamas šias nuostatas, Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, 
kad jose įtvirtinta, kokios formos (rūšies) teisės aktu nustatomi mokesčiai 
– mokesčius galima nustatyti tik įstatymu, taip pat, kad valstybinius 
mokesčius nustato tik Seimas (pvz., žr. Konstitucinio Teismo 2004 m. rugsėjo 
2 d. nutarimą). Tokie esminiai mokesčio elementai kaip mokesčio objektas, 
mokestinių santykių subjektai, jų teisės ir pareigos, mokesčio dydžiai (tarifai), 
mokėjimo terminai, išimtys bei lengvatos, baudos ir delspinigiai taip pat turi 
būti nustatomi tik įstatymu (Konstitucinio Teismo 2000 m. kovo 15 d., 2002 m. 
birželio 3 d., 2003 m. lapkričio 17 d., 2004 m. rugsėjo 2 d., 2006 m. sausio 24 d., 
2006 m. rugsėjo 26 d. nutarimai). Tuo tarpu mokesčių įstatymų įgyvendinimo 
tvarka, taip pat ir konkretaus mokėtino mokesčio apskaičiavimo tvarka gali 
būti nustatoma ne tik įstatymais, bet ir poįstatyminiais teisės aktais. Tačiau 
poįstatyminiuose aktuose, nustatančiuose mokesčių įstatymų įgyvendinimo 
tvarką, negali būti teisės normų, nustatančių kitokį negu įstatymo nustatytasis 
teisinį reguliavimą ir konkuruojančių su įstatymo normomis (Konstitucinio 
Teismo 2003 m. lapkričio 17 d. nutarimas).

1.2. Ratifikuotos tarptautinės sutartys pagal Konstitucijos 138 straipsnio 
3 dalį yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės, įskaitant mokesčių teisės 
(Mokesčių administravimo įstatymo 2 str. 7 d., 3 str. 1 d.), sistemos dalis. Šių 
dokumentų ir nacionalinės mokesčių teisės sistemos tarpusavio santykį, be kita 
ko, apibrėžia Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis. Pastaroji 
nuostata įtvirtina, kad jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse 
nustatytos kitokios negu atitinkamų mokesčių įstatymuose apmokestinimo 
taisyklės ir šios sutartys yra ratifikuotos, įsigaliojusios ir taikomos Lietuvos 
Respublikoje, tai viršenybę turi minėtose tarptautinėse sutartyse nustatytos 
taisyklės.

Pavyzdžiui, sienos kirtimo (tarptautinį, tarpvalstybinį) elementą turinčių 
mokestinių teisinių santykių dalyviams yra aktualios Lietuvos ir užsienio 
valstybių dvišalės dvigubo apmokestinimo išvengimo bei mokesčių slėpimo 
prevencijos sutartys (pvz., Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos sutartis 
„Dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų 
išvengimo“, Žin., 1995, Nr. 84-1905, ir kt.).

1.3. Esminę Lietuvos mokesčių teisės sistemos dalį sudaro nacionalinės 
teisės aktai, pirmiausia – mokesčius nustatantys įstatymai: pavyzdžiui, Lietuvos 
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 
toliau – ir PVM įstatymas), Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 
įstatymas (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – ir Gyventojų pajamų mokesčio 
įstatymas, GPMĮ), Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas (Žin., 2001, 
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Nr. 110-3992; toliau – ir Pelno mokesčio įstatymas) Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (Žin., 2005, Nr. 76-2741; toliau  – ir 
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas), Lietuvos Respublikos mokesčio už 
aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474; toliau – ir 
Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas) ir kt.

Paminėtina ir tai, kad, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 
2 straipsnio 7 dalimi, mokesčių įstatymams, sudarantiems nacionalinę 
mokesčių teisės sistemą, priskiriami ir atlygintinumo požymį turinčius 
privalomuosius mokėjimus į valstybės (savivaldybių) biudžetą nustatantys 
įstatymai: pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 
52-1484; toliau – ir Rinkliavų įstatymas), žyminį mokestį nustatantis Lietuvos 
Respublikos civilinio proceso kodeksas (Žin., 2002, Nr. 36-1340; toliau – ir 
Civilinio proceso kodeksas) ir kt.

Į aptariamą teisės sistemą patenka ir Mokesčių administravimo 
įstatymas, kuris nustato pagrindines sąvokas ir taisykles, kurių būtina laikytis 
vykdant mokesčių įstatymus, pagrindinius apmokestinimo mokesčiais teisinio 
reglamentavimo principus, įtvirtina Lietuvos Respublikoje taikomų mokesčių 
sąrašą, nustato mokesčių administratoriaus funkcijas, teises ir pareigas, 
mokesčių mokėtojo teises ir pareigas, mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą, 
mokesčio bei su juo susijusių sumų priverstinio išieškojimo bei mokestinių 
ginčų nagrinėjimo tvarką (Mokesčių administravimo įstatymo 1 str. 1 d.). 
Pastebėtina, jog pagal bendrąją taisyklę, Mokesčių administravimo įstatyme 
numatytos mokesčių administravimo procedūros vienodai taikomos visiems 
šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytiems mokesčiams ir jų mokėtojams, jeigu 
šis įstatymas ar atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip (Mokesčių 
administravimo įstatymo 14 str. 1 d.).

Be to, kaip minėta, mokesčių teisės sistemą sudaro ir mokesčių 
įstatymus lydintys (poįstatyminiai) teisės aktai. Šiuos teisės aktus leidžia 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – ir Vyriausybė), o kai yra jos 
pavedimas – Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – ir Finansų 
ministerija). Spręsdamos klausimus, priskirtus jų kompetencijai, Vyriausybė 
ir Finansų ministerija gali pavesti centriniam mokesčių administratoriui 
priimti lydimuosius teisės aktus, nustatančius atitinkamas mokesčių įstatymų 
įgyvendinimo taisykles. Kitoms institucijoms įgyvendinti mokesčio įstatymą 
gali būti pavesta tik įsakmiai mokesčių įstatymuose nurodytais atvejais 
(Mokesčių administravimo įstatymo 11 str.). 

1.4. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, pastarosios galiojanti teisė (acquis 
communitaire) tapo mūsų nacionalinės teisės sistemos dalimi. 
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Muitai (bei kai kurie su importo akcizu ir PVM susiję administravimo 
klausimai) yra priskiriami išimtinei Europos Sąjungos kompetencijai (Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) 2 str. 1 d., 3 str. 1 d. a p.). 
Šie mokesčiai nustatomi ir administruojami tiesiogiai taikomais Sąjungos 
teisėkūros subjektų priimtais teisės aktais, inter alia 1992 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentu (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiu Bendrijos muitinės kodeksą (toliau 
– ir Bendrijos muitinės kodeksas), 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu 
(EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiu Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo 
nuostatas. Valstybių narių (taip pat ir Lietuvos) kompetencija šioje srityje 
paprastai apsiriboja tik atskirais ar pavieniais minėtų mokestinių prievolių 
administravimo klausimais, o nacionalinė teisė taikoma tik ta apimtimi, 
kiek atitinkamų santykių nereguliuoja Europos Sąjungos acquis (Mokesčių 
administravimo įstatymo 14 str. 6 d.).

Kitose mokestinių teisinių santykių reguliavimo, įskaitant ir 
administravimo procedūras, srityse Europos Sąjungos kompetencija yra 
ribota, iš esmės susijusi tik su bendrųjų SESV tikslų siekimu. Kadangi 
valstybių narių mokesčių sistemos labai skiriasi dėl ekonominių ir socialinių 
struktūrų skirtumų ir skirtingo bendrojo apmokestinimo bei konkrečių 
mokesčių vaidmens suvokimo, paprastai kitų nei muitai netiesioginių (pvz., 
2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės 
mokesčio bendros sistemos; 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/12/
EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais 
ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole), taip pat tam tikrų tiesioginių (pvz., 1990 
m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių 
sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms 
bendrovėms) mokesčių bei administracinio bendradarbiavimo (pvz., 2008 m. 
gegužės 26 d. Tarybos direktyva 2008/55/EB dėl tarpusavio pagalbos vykdant 
reikalavimus, susijusius su tam tikromis rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir 
kitomis priemonėmis) srityse yra priimamos direktyvos, kurias valstybės narės 
įgyvendina priimdamos atitinkamus nacionalinės teisės aktus. 

Šiame kontekste būtina pastebėti, kad nors direktyva nėra tiesioginio 
taikymo teisės aktas, pagal nusistovėjusią Vyriausiojo administracinio 
teismo praktiką, Lietuvos Respublikos teismai ir kitos kompetentingos 
valstybės institucijos, aiškindamos ir taikydamos direktyvą įgyvendinančius 
Lietuvos Respublikos teisės aktus (nesvarbu, ar jų nuostatos priimtos prieš 
įsigaliojant direktyvai, ar po to), turi pareigą aiškinti nacionalinę teisę kuo 
labiau atsižvelgdami į atitinkamos direktyvos turinį ir tikslą, kad būtų 
pasiektas direktyvoje numatytas rezultatas (pvz., žr. 2010 m. birželio 23 d. 
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nutartį administracinėje byloje A858-1810/2010; 2010 m. kovo 29 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A525-471/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 
19, 2010, p. 55–91; 2010 m. gruodžio 8 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį 
administracinėje byloje Nr. A756-686/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 
20, 2010, p. 150–169; 2011 m. kovo 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. 
A63-2604/2011).

2. Mokesčių teisės santykis su kitų teisės šakų normomis. Mokestiniai 
santykiai yra viešosios teisės reguliavimo dalykas, todėl jų realizavimui 
pirmiausia taikomas administracinio teisinio reguliavimo metodas 
(Konstitucinio Teismo 1997 m. liepos 10 d. nutarimas). Tiek mokestinių 
santykių teisinio reguliavimo metodas (imperatyvus, subordinacinis), 
tiek ir šio reglamentavimo dalykas (teisiniai santykiai, susiję su mokesčių 
apskaičiavimu, sumokėjimu ir išieškojimu) lemia tai, kad šie teisiniai santykiai 
yra reglamentuojami specifiniais teisės aktais. 

2.1. Santykis su privatine teise. Susidūrus su viešosios teisės normomis 
nereglamentuotais teisiniais santykiais yra galimas subsidiarus privatinės 
teisės normų taikymas. Tai tiesiogiai numato Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; toliau – ir Civilinis kodeksas) 1.1 straipsnis, 
nustatantis, jog Civilinio kodekso normos viešojo administravimo srityje 
taikytinos tik tais atvejais, kai tai yra įsakmiai nurodyta Civiliniame kodekse 
ir kai viešojo administravimo santykiai nėra tiesiogiai reglamentuoti viešosios 
teisės normomis. Subsidiarus Civilinio kodekso normų taikymas pildant 
viešosios teisės spragas leidžia tiksliau prognozuoti galimą susiklosčiusių 
teisinių santykių įvertinimą, nei teisės spragas šalinant kitu būdu – įstatymų 
arba teisės analogijos pagalba. Tačiau, kai viešosios teisės santykiai yra tiesiogiai 
reglamentuoti atitinkamos viešosios teisės normomis ir kai tokia situacija 
įsakmiai nenurodyta Civiliniame kodekse, turi būti taikomos atitinkamos 
viešosios teisės normos. Pagal Civilinio kodekso 1.1 straipsnyje įtvirtintą 
teisinį reglamentavimą, norint nustatyti būtinybę mokesčių administratoriui 
remtis Civilinio kodekso normomis, reikia arba konstatuoti būtinybę vertinti 
susiklosčiusius teisinius santykius privatiniu teisiniu aspektu, arba nustatyti 
esant viešosios teisės teisinio reglamentavimo spragą, dėl kurios subsidiariai 
turi būti taikomos Civilinio kodekso normos (Civilinio kodekso 1.1 str. 2 d.) 
(2003 m. gruodžio 15 d. plenarinės sesijos nutartis administracinėje byloje Nr. 
A11-648/2003, Administracinių teismų praktika Nr. 4, 2003, p. 120–137).

Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A10 -686/2004 buvo nustatyta, kad 
mokesčių administratorius savo poziciją dėl mokesčių mokėtojui tenkančios 
mokestinės prievolės, be kita ko, grindė tyrimo išvada, kad ginčo sandoriais 
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buvo siekiama sumažinti mokėtinus mokesčius, t. y. buvo sumažintas 
apmokestinamasis pelnas padidinus sąnaudas ir taip išvengta juridinių 
asmenų pelno mokesčio mokėjimo. Dėl to, jo nuomone, pagal Civilinio 
kodekso 1.81 straipsnį tokie sandoriai prieštaravo viešajai tvarkai ir gerai 
moralei, todėl buvo niekiniai ir negaliojantys. Tačiau, vertindama pastaruosius 
argumentus, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, pažymėjusi, 
jog byloje nagrinėti teisiniai santykiai buvo reglamentuojami juridinių asmenų 
pelno mokesčio mokėjimą ir šio mokesčio administravimą reguliuojančių 
viešosios teisės normų, konstatavo, kad taikyti ir privatinės teisės normas 
nebuvo pagrindo. Mokesčių administratorius, prieš nustatydamas mokesčio 
bazę, nuginčyti sandorius civiline tvarka neprivalėjo (2004 m. rugpjūčio 
6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-686/2004). Administracinėje 
byloje Nr. A575-762/2011, remdamasis minėtomis taisyklėmis, Vyriausiasis 
administracinis teismas atmetė pareiškėjo argumentus, kad delspinigiams, 
mokėtiniems pagal Mokesčių administravimo įstatymą, taikytinas Civilinio 
kodekso 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte įtvirtintas 6 mėnesių ieškinio 
senaties terminas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo 
(2011 m. balandžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-762/2011).

2.1.1. Mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnio 17 punktas 
nustato, kad mokesčių administratorius (jo pareigūnas), atlikdamas jam 
pavestas funkcijas, turi teisę pagal savo kompetenciją pareikšti ieškinį teismui 
dėl sandorio ar jo dalies pripažinimo negaliojančiu. Tačiau Vyriausiojo 
administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog nei 
mokesčių įstatymai, nei Civilinis kodeksas, nei kiti teisės aktai nesuteikia 
mokesčių administratoriui teisės kištis į privačius sandorio šalių santykius ir 
ginčyti jų sudarytus sandorius pagrindais, nesusijusiais su mokesčių mokėtojo 
mokestinių prievolių nevykdymu ar netinkamu vykdymu (2007 m. kovo 29 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A17-328/2007). Kaip pabrėžė teisėjų kolegija 
administracinėje byloje Nr. A17-301/2007, nei mokesčių administratorius, nei 
bylą nagrinėjantys administraciniai teismai nesprendžia dėl sandorių galiojimo 
ir iš to kylančių civilinių teisinių pasekmių (pvz., sandorių vykdymo), o vertina 
pagal tokį sandorį susiklosčiusius civilinius teisinius santykius mokestiniais 
teisiniais aspektais (2007 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A17-301/2007, Administracinė jurisprudencija Nr. 1(11), 2007, p. 103–
113; taip pat žr. 2010 m. gruodžio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. 
A575-1853/2010).

2.1.2. Mokesčių mokėtojo pareigos tinkamai įvykdyti jam mokesčių 
įstatymų nustatytas mokestines prievoles nepaneigia neteisėti kitų asmenų 
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veiksmai, be kita ko, sudarantys pagrindą pastarųjų civilinei (deliktinei) 
atsakomybei už padarytą žalą.

Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A556-521/2009 buvo nagrinėjamas 
ginčas dėl bendrovei apskaičiuotų PVM ir juridinių asmenų pelno mokesčių 
sumų už gautas pinigines lėšas, kurios, kaip teigė mokesčių mokėtojas, 
nors ir buvo pervestos į bendrovės sąskaitas, tačiau priklausė su bendrove 
nesusijusiems fiziniams asmenims. Pastarieji, susitarę su bendrovėje dirbusia 
vyriausiąja finansininke, neteisėtai naudojosi mokesčių mokėtojo sąskaitomis, 
klastodami dokumentus nuimdavo iš jų minėtas lėšas. Teisėjų kolegija, 
akcentuodama, jog viešosios teisės normos (mokesčių įstatymai) prievolę 
mokėti mokesčius nuo gautų pajamų nustatė bendrovei, konstatavo, kad kitų 
asmenų net nusikalstami veiksmai, kurie iššaukė arba galėjo iššaukti mokesčių 
mokėtojui mokestinių prievolių atsiradimą, mokesčių įstatymų taikymo prasme 
nėra reikšmingi, nes šie (neteisėtą veiką atlikę) asmenys nėra atitinkamų 
mokestinių teisinių santykių subjektai, ir jie savo galimai nusikalstamais 
veiksmais padarė žalą ne valstybės biudžetui, o įmonei, kuriai tenka pareiga 
vykdyti dėl nusikalstamų veiksmų atsiradusią mokestinę prievolę. Šie tokių 
asmenų veiksmai mokestinių teisinių santykių subjektui (mokesčio mokėtojui) 
galėtų sudaryti prielaidas reikalauti iš šių asmenų atlyginti žalą remiantis 
Civilinio kodekso normomis, arba šie asmenys galėtų už šią įmonę į valstybės 
biudžetą sumokėti dėl jų veiksmų atsiradusias mokesčių mokėtojo mokestines 
nepriemokas (2009 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A556 -521/2009; taip pat žr. 2009 m. lapkričio 9 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A556-1265/2009).

Pasisakant apie žalos valstybės biudžetui atlyginimą, pateikiant civilinį 
ieškinį asmeniui, dėl kurio neteisėtos veiklos mokesčių mokėtojui atsirado 
mokestinės prievolės, paminėtina administracinė byla Nr. A438-59/2008. Šioje 
byloje buvo nagrinėjama situacija, kai mokesčių administratorius ne tik nurodė 
įmonei (mokesčių mokėtojui) įvykdyti jai mokesčių įstatymuose numatytą 
mokestinę prievolę, bet ir fiziniams asmenims, dėl kurių neteisėtų veiksmų 
įmonei atsirado minėtos prievolės, iškeltoje baudžiamojoje byloje pareiškė 
civilinį ieškinį dėl žalos valstybės biudžetui atlyginimo dėl tų pačių sumų. 
Vertindama prievolės sumokėti mokestį ir žalos valstybės biudžetui civiline 
tvarka atlyginimo tarpusavio santykio problemą, teisėjų kolegija konstatavo, 
jog byloje susiklostę teisiniai santykiai buvo tiesiogiai reglamentuoti mokesčių 
įstatymais, ir tai savo ruožtu nesudarė teisinio pagrindo subsidiariai taikyti 
privatinės teisės normas (Civilinio kodekso 1.1 str. 2 d.). Teisėjų kolegija taip 
pat akcentavo, jog mokestinių teisinių santykių subjektu nagrinėjamu atveju 
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yra  J.K. individuali įmonė, kuriai tiek  pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės 
vertės mokesčio įstatymą, tiek pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo 
įstatymą teko prievolė sumokėti atitinkamus mokesčius. Tai sąlygojo, kad 
mokesčių administratoriui nebuvo būtinybės remtis ir taikyti Civilinio 
kodekso normas, pareiškiant materialinį–teisinį reikalavimą dėl žalos, 
padarytos valstybės biudžetui, atlyginimo. Dėl šių priežasčių teisėjų kolegija 
atmetė apeliacinio skundo argumentus, kad pareiškėjas turėjo būti atleistas nuo 
atsakomybės dėl jam priskaičiuotų mokestinių nepriemokų, nes analogiškas 
reikalavimas buvo pareikštas civilinėje byloje, ar kad žalą valstybės biudžetui 
padarė ne ši įmonė, o kiti asmenys, kurie ir turi atsakyti (2008 m. vasario 19 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A438-59/2008).

2.1.3. Tam tikri privalomieji mokėjimai taip pat turi atlygintinumo 
požymį, todėl Vyriausiąjį administracinį teismą kartais pasiekia ginčai, 
kuriuose proceso šalys savo argumentus grindžia privatinės, o ne viešosios 
teisės normomis. 

Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A442-1035/2011 buvo nustatyta, 
kad atsakovas nebuvo sumokėjęs Šiaulių miesto savivaldybėje nustatytos 
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Atsakovas 
bandė paneigti savo pareigą mokėti minėtą rinkliavą remdamasis privatinės 
teisės normomis, be kita ko, akcentuodamas, jog nebuvo sudaręs jokios 
sutarties dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo. Atmesdama šiuos 
argumentus Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, kad 
vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo 
pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į 
savivaldybės biudžetą (Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 16 str. 2 
d.). Ji yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, o ne privatinės 
(civilinės) teisės reguliavimo srities sutartinio pobūdžio įsipareigojimas. 
Todėl atsakovo pareigos mokėti minėtą rinkliavą atsiradimui atitinkamos 
sutarties nebuvimas įtakos neturi. Vyriausiasis administracinis teismas taip pat 
pripažino, kad Šiaulių apygardos administracinis teismas nepagrįstai priteisė iš 
atsakovo palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo 
sprendimo visiško įvykdymo. Šias palūkanas teismas priteisė vadovaudamasis 
Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi. Tačiau 
šios normos nustato palūkanas civiliniams prievoliniams santykiams ir negali 
būti taikomos viešosios teisės nustatytiems privalomiesiems mokėjimams. 
Teisines pasekmes pastarųjų mokėjimų nevykdymo atvejais nustato 
viešosios teisės normos. Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir 
tvarkymą priteisimo atveju viešoji teisė (šią rinkliavą ir jos administravimą 
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reglamentuojantys teisės aktai) nenumato pastarųjų palūkanų mokėjimo, todėl 
tokios palūkanos negali būti priteisiamos (2011 m. balandžio 14 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A442-1035/2011).

2.2. Santykis su baudžiamąją (administracinę) atsakomybę nustatančiomis 
normomis. Už tam tikrus mokesčių įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės 
aktų pažeidimus yra numatyta baudžiamoji arba administracinė atsakomybė. 
Šiuo klausimu paminėtina, jog pareiga mokėti mokesčius, atleidimo nuo 
jos pagrindai bei su tuo susiję klausimai yra reguliuojami mokesčių teisės 
aktais, todėl baudžiamosios ar administracinės atsakomybės klausimus 
reglamentuojantys įstatymai šiuo atveju netaikytini. Pareiga mokėti mokesčius 
atsiranda pagal mokesčių įstatymus, o baudžiamoji ar administracinė 
atsakomybė pagal kitus įstatymus, reguliuojančius su atitinkama atsakomybės 
rūšimi susijusius klausimus, t. y. skiriasi šių teisinių reiškinių pagrindai, skiriasi 
jų esmė bei tikslai, todėl tiek pareiga sumokėti mokesčius, tiek pareiga atsakyti 
už padarytą nusikaltimą, baudžiamąjį nusižengimą ar administracinės teisės 
pažeidimą gali egzistuoti vienu metu, kilti dėl vieno ir to paties veiksmo ar 
jo rezultato (2007 m. gegužės 28 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas 
administracinėje byloje Nr. A6-238/2007, Administracinė jurisprudencija Nr. 
2(12), 2007, p. 60–69). 

2.2.1. Administracinėje byloje Nr. A442-635/2010 Vyriausiasis 
administracinis teismas, be kita ko, pasisakė dėl apeliacinio skundo argumento, 
kad pirmosios instancijos teismas turėjo sustabdyti mokestinio ginčo 
nagrinėjimą, kol pasibaigs baudžiamoji byla. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad 
administracinėje byloje buvo nustatinėjamas pareiškėjo mokestinių prievolių 
įvykdymo teisingumas, o baudžiamajame procese buvo sprendžiamas 
baudžiamosios atsakomybės klausimas. Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas sustabdo bylą, 
kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama 
civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Šiame kontekste teisėjų kolegija 
konstatavo, kad mokestinio ginčo byloje surinktų įrodymų ir nustatytų 
aplinkybių visuma leido išspręsti ginčą iš esmės, todėl pirmosios instancijos 
teismas pagrįstai atsisakė stabdyti administracinės bylos nagrinėjimą iki 
baudžiamosios bylos baigties (2010 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A442-635/2010).

2.2.2. Teismų išnagrinėtose baudžiamosiose ir (ar) administracinių teisės 
pažeidimų bylose nustatytos faktinės aplinkybės mokestiniuose teisiniuose 
santykiuose iš naujo neįrodinėjamos, jomis yra remiamasi atliekant mokestinį 
patikrinimą ar (ir) nagrinėjant mokestinius ginčus (plačiau šiuo klausimu žr. 
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apibendrinimo skyrių „Mokesčio apskaičiavimas pagal kitų valstybės institucijų 
dokumentus“, 36 ir 37 punktai).

3. Mokesčių administravimo procedūra – mokesčių administratoriaus 
veiksmai, atliekami įgyvendinant jo funkcijas, taip pat mokesčių 
administratoriaus ir mokesčių mokėtojo veiksmai, atliekami vykdant pareigas 
ir naudojantis teisėmis, nustatytomis mokesčių įstatymuose (Mokesčių 
administravimo įstatymo 2 str. 14 d.). Atskleisdamas mokesčių administravimo 
procedūros sampratą, Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog 
ši procedūra –nepertraukiamas procesas, susidedantis iš daugelio sudėtinių 
veiksmų, paprastai užsibaigiantis mokesčio administratoriaus sprendimu, kuris 
įsiteisėja pasibaigus šio teisės akto apskundimo terminui arba teismui priėmus 
galutinį baigiamąjį aktą dėl tokio sprendimo (2006 m. birželio 1 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A17-1020/2006)4. 

Apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir taikymo principai

Įstatymų leidėjo įtvirtinti apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir 
taikymo pagrindiniai principai yra šie: mokesčių mokėtojų lygybės, teisingumo 
ir visuotinio privalomumo, apmokestinimo aiškumo, turinio viršenybės prieš 
formą (Mokesčių administravimo įstatymo 6 str.). Pastebėtina, jog paminėti 
bendrieji mokesčių teisės sistemos principai yra tarpusavyje glaudžiai susiję, 
todėl, kaip matyti iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos, konkrečiame 
mokestiniame teisiniame santykyje jie paprastai yra taikomi kompleksiškai, 
papildydami vienas kitą.

4. Mokesčių mokėtojų lygybės principas yra įtvirtintas Mokesčių 
administravimo įstatymo 7 straipsnyje, nustatančiame, jog taikant mokesčių 
įstatymus, visi mokesčių mokėtojai dėl šių įstatymų nustatytų sąlygų yra 
lygūs. Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad šis principas iš 

4 Papildomai apie mokesčių administravimo procedūrą žr. Vyriausiojo administracinio teismo 
2011 m. kovo 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1238/2011, 
kurioje, be kita ko, konstatuota, jog pavedimo atlikti mokestinį patikrinimą teisėtumas negali būti 
vertinamas pagal atskirą reikalavimą, t. y. toks pavedimas negali būti savarankiškas administracinės 
bylos dalykas. Nesutikdamas su tokio pobūdžio procedūriniu sprendimu (veiksmu), pareiškėjas 
šio nesutikimo argumentus (bet ne savarankiškus reikalavimus) gali pareikšti įstatymų nustatyta 
tvarka ginčydamas galutinį mokesčių administratoriaus sprendimą šioje mokesčių administravimo 
(mokestinio patikrinimo) procedūroje. Būtent nagrinėdamos pastarąjį ginčą ikiteisminės 
institucijos ar (ir) teismas įvertina ir tokius tarpinius (procedūrinius) sprendimus (veiksmus), kaip 
pavedimas atlikti mokestinį patikrinimą (pavedimas tikrinti), bei šiais procedūriniais (tarpiniais) 
sprendimais (veiksmais) padarytų pažeidimų įtaką galutinio aptariamos mokesčių administravimo 
procedūros sprendimo teisėtumui.
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esmės vertintinas kaip konstitucinio asmenų teisinės lygybės (lygiateisiškumo) 
įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms principo, įtvirtinto 
Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje, išraiška mokesčių teisėje. Todėl, aiškinant 
mokesčių mokėtojų lygybės principo turinį, būtina atsižvelgti ir į Konstitucinio 
Teismo formuojamą konstitucinę doktriną, kuria remiantis „lygybės įstatymui 
principas reiškia „lygų matą“, kai reikia tą pačią normą taikyti skirtingiems 
asmenims“. Be to, šis principas įpareigoja „vienodus faktus teisiškai vertinti 
vienodai, ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai“, 
taip pat reikalauja, kad „teisėje pagrindinės teisės ir pareigos būtų įtvirtintos 
vienodai“. Vadovaudamasis paminėtais imperatyvais, teismas, nagrinėdamas, 
ar pareiškėjos veikla kvalifikuotina individualia veikla pagal Gyventojų 
pajamų mokesčio įstatymą, inter alia akcentavo, kad akivaizdu, jog mokesčių 
administratorius, nagrinėdamas tuos pačius pareiškėjos ir jos sutuoktinio 
bei pareiškėjos motinos sudarytus sandorius, padarė skirtingas išvadas 
apmokestinimo (mokesčių apskaičiavimo prasme), t. y. iš esmės tokias pat 
(vienodas) faktines aplinkybes vertino skirtingai, kas, savo ruožtu, suponuoja 
tiek bendrojo konstitucinio asmenų teisinės lygybės, tiek ir specialiojo 
mokesčių teisėje įtvirtinto mokesčių mokėtojų lygybės principo pažeidimą. 
Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimas buvo panaikintas (2011 m. sausio 
31 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-239/2011).

4.1. Administracinėje byloje Nr. A575-1853/2010 teisėjų kolegija, 
atsakydama į apeliacinio skundo argumentus dėl pareiškėjo ir jo sutuoktinės 
socialinės padėties ir ribotų galimybių sumokėti apskaičiuotas mokestines 
sumas (apeliantas teigė, kad jam iki senatvės pensijos liko 2 metai, sutuoktinė 
yra II grupės invalidė, bedarbė, norint padengti mokestinę nepriemoką tektų 
parduoti vienintelį gyvenamąjį būstą), pažymėjo, kad tai nėra pagrindas 
netvirtinti pagrįstai mokesčių administratoriaus pareiškėjui nustatytų 
mokestinių prievolių ir dėl to apskaičiuotų mokestinių sumų, nes priešingu 
atveju būtų pažeistas Mokesčių administravimo įstatymo 7 straipsnyje 
įtvirtintas mokesčių mokėtojų lygybės principas, nustatantis, kad taikant 
mokesčių įstatymus visi mokesčių mokėtojai dėl šių įstatymų nustatytų 
sąlygų yra lygūs (2010 m. gruodžio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A575-1853/2010; taip pat žr. 2010 m. gruodžio 31 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A575-1852/2010). Administracinėje byloje Nr. A525-1785/2008 
teisėjų kolegija teisiškai nereikšmingomis aplinkybėmis pripažino pareiškėjo 
argumentus, jog jis (mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojas) yra valstybės 
kapitalo įmonė, kurios 100 procentų akcijų valdo Pagėgių savivaldybė, įmonė 
finansuojama iš biudžeto, jos finansinė padėtis labai sunki, o priskaičiuotus 
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mokesčius įmonė finansiškai nepajėgi sumokėti (2008 m. spalio 30 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A525-1785/2008).

4.2. Mokesčių mokėtojų lygybės principas taip pat iš principo įpareigoja 
mokesčių administratorių vienodai vertinti faktines aplinkybes to paties 
mokestinio teisinio santykio dalyvių atžvilgiu. Vyriausiojo administracinio 
praktika rodo, kad mokesčių administratoriaus pozicijos nenuoseklumas 
gali turėti reikšmės vertinant byloje surinktus įrodymus. Pavyzdžiui, 
administracinėje byloje Nr. A5-1000/2006 Vyriausiojo administracinio 
teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad remiantis tiek bendraisiais viešojo 
administravimo principais, tiek apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir 
taikymo principais, o ypač mokesčių mokėtojų lygybės principu, mokesčių 
administratorius neturėtų to paties sandorio mokestinių teisinių pasekmių 
skirtingų sandorio dalyvių atžvilgiu vertinti skirtingai. Nagrinėtu atveju Telšių 
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo aktas patvirtino, kad 
mokesčių administratorius, atlikdamas bendrovės, su kuria pareiškėjas buvo 
sudaręs pirkimo–pardavimo sutartį, patikrinimą ir vertindamas tuos pačius 
sandorius su pareiškėju (tą pačią PVM sąskaitą faktūrą), neneigė realaus 
ūkinės operacijos atlikimo, kaip tai darė byloje nagrinėtame mokestiniame 
ginče dėl pareiškėjo mokestinio patikrinimo. Įvertinusi visas bylos faktines 
aplinkybes, teisėjų kolegija pripažino, jog nebuvo įrodymų, kad prekių tiekimas 
kaip PVM objektas realiai neįvyko, todėl konstatavo, jog pareiškėjas turi teisę 
į PVM atskaitą (2006 m. birželio 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. 
A5-1000/2006).

4.3. Kaip pastebėjo Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje 
byloje Nr. A8-827/2005, mokesčių mokėtojų lygybės principo pažeidimu gali 
būti laikoma ir aplinkybė, jei vien dėl to, kad skirtingus mokesčių mokėtojus 
dėl to paties mokesčio (pvz., pridėtinės vertės mokesčio) administruoja 
skirtingos institucijos (pvz., Valstybinė mokesčių inspekcija ir Muitinė), pastarieji 
(mokesčių mokėtojai) atsidurtų teisiškai nelygiose padėtyse. Šioje byloje teisėjų 
kolegija atmetė atsakovo argumentus, kad muitinei netaikomos Mokesčių 
administravimo įstatymo nuostatos, draudžiančios atlikti pakartotinį mokestinį 
patikrinimą dėl tų pačių mokesčių už tą patį laikotarpį. Teisėjų kolegija mokesčių 
mokėtojo lygybės principo kontekste pažymėjo, kad neturėtų susidaryti 
tokia situacija, kai vienų mokesčių mokėtojų atžvilgiu, kuriuos administruotų 
valstybinė mokesčių inspekcija, galiotų juos ginanti nuostata dėl pakartotinio 
patikrinimo, o kitų atžvilgiu, kuriuos administruotų muitinė, ši nuostata jau 
nebegaliotų (2005 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. 
A8-827/2005, Administracinių teismų praktika Nr. 8, 2005, p. 195–204).



568

III. Informacinė dalis

4.4. Pabrėžtina, jog aptariamas principas pažeidžiamas ne tik tais atvejais, 
kai mokesčių mokėtojų atžvilgiu mokesčių įstatymų ir juos įgyvendinančių 
teisės aktų nuostatos taikomos skirtingai, bet ir tada, kai mokesčių mokėtojai 
(tinkamai) neatlikdami savo pareigų nepagrįstai atsiduria geresnėje padėtyje nei 
kiti. Kaip yra pažymėjęs Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje 
byloje Nr. A6-1845/2006, mokesčių surinkimas yra susijęs su viešojo intereso 
apsauga, nes taip yra gaunama lėšų visos visuomenės poreikiams tenkinti. 
Nemokant mokesčių yra pažeidžiamas viešasis interesas, o subjektas, tiesiogiai 
ar netiesiogiai prisidedantis prie mokesčių nemokėjimo, mokesčių teisės 
prasme elgiasi nesąžiningai. Tokiu būdu, be kita ko, pažeidžiamas mokesčių 
mokėtojų lygybės principas, nes mokesčių nemokantys subjektai konkurencine 
prasme atsiduria geresnėje padėtyje nei juos mokantys. Šį principą pažeidžianti 
veikla negali būti laikoma teisėta veikla. Todėl, teisėjų kolegijos teigimu, jeigu 
mokesčių mokėtojas žino apie tai, jog jo atliekamos ūkinės operacijos ar 
kitokia vykdoma veikla prisideda prie mokesčių nemokėjimo, arba nors ir 
nežino, bet atsižvelgiant į teisiškai reikšmingas aplinkybes turi galimybę žinoti, 
ir nepaisydamas to atlieka tokią ūkinę operaciją, jis elgiasi nesąžiningai (2006 
m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A6-1845/2006; taip pat 
žr. 2004 m. spalio 27 d. plenarinės sesijos nutartį administracinėje byloje Nr. 
A1-355/2004, Administracinių teismų praktika Nr. 6, 2004, p. 128–143; 2007 m. 
vasario 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A6-206/2007).

5. Teisingumo ir visuotinio privalomumo principai bei jų turinys yra, 
be kita ko, įtvirtinti Mokesčių administravimo įstatymo 8 straipsnyje.

5.1. Mokesčių visuotinio privalomumo principas yra suprantamas 
kaip kiekvieno mokesčių mokėtojo prievolė mokėti mokesčių įstatymų 
nustatytus mokesčius, laikantis mokesčių teisės aktuose nustatytos mokesčio 
apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos (Mokesčių administravimo įstatymo 8 str. 
1 d.). Šis principas yra pažeidžiamas nemokant mokesčių (2007 m. vasario 26 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A6-206/2007). Mokesčių mokėtojas privalo 
laiku ir tiksliai įvykdyti mokestinę prievolę, turi pareigą teisingai apskaičiuoti 
mokestį, vadovaudamasis mokesčių įstatymais (Mokesčių administravimo 
įstatymo 40 str.). 

5.2. Mokesčių teisingumo principas yra neatsiejamas nuo Mokesčių 
administravimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos mokesčių 
administratoriaus pareigos, administruojant mokesčius, vadovautis 
protingumo ir teisingumo kriterijais. Mokesčių administratorius savo 
veikloje privalo vadovautis ne tik formaliomis mokesčių teisės aktuose 
nustatytomis taisyklėmis, bet ir minėtais kriterijais (2005 m. gegužės 3 d. 
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nutartis administracinėje byloje Nr. A5-518/2005; taip pat žr. 2007 m. lapkričio 
29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A17-1086/2007; 2005 m. rugsėjo 
14 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A5-1075/2005). Vadovaujantis 
protingumo ir teisingumo kriterijais privalo būti atliekamas mokestinis 
patikrinimas, nepažeidžiant mokesčio mokėtojų teisių (2008 m. sausio 31 
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-158/2008; 2009 m. gegužės 28 
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-670/2009; 2009 m. birželio 18 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A556-483/2009), vertinamas mokesčių 
mokėtojų sąžiningumas (2004 m. spalio 27 d. plenarinės sesijos nutartis 
administracinėje byloje Nr. A11-355/2004, Administracinių teismų praktika Nr. 
6, 2004, p. 128–143), vykdomos kitos mokesčių administravimo procedūros ar 
atliekami atskiri mokesčių administravimo veiksmai.

Pastebėtina, jog mokesčių administravimo procedūrose protingumo 
ir teisingumo kriterijaus taikymas yra ypač aktualus tais atvejais, kai nėra 
pakankamai duomenų (esant duomenų prieštaringumui), leidžiančių tinkamai 
ir objektyviai atlikti atitinkamas administravimo procedūras. Pavyzdžiui, 
įstatymų leidėjas Mokesčių administravimo įstatymo 70 straipsnio 1 dalyje 
aiškiai nurodė, kad atitinkamomis sąlygomis nesant pakankamų duomenų, 
mokesčių mokėtojui priklausančią mokėti mokesčio sumą mokesčių 
administratorius apskaičiuoja pagal jo atliekamą įvertinimą, atsižvelgdamas 
į visas įvertinimui reikšmingas aplinkybes, turimą informaciją ir prireikus 
parinkdamas savo nustatytus įvertinimo metodus, atitinkančius protingumo 
bei, kiek objektyviai įmanoma, teisingo mokestinės prievolės dydžio nustatymo 
kriterijus.

Vertindama pastarąją nuostatą, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 
kolegija administracinėje byloje Nr. A11-603/2007 yra pažymėjusi, kad ji (teisės 
norma) skirta ne tam, kad būtų nustatytas tikslus (t. y. objektyviais duomenimis 
paremtas) mokestinės prievolės dydis, o tam, kad būtų nustatytas mokėtinos 
prievolės dydis, atitinkantis protingumo bei – kiek objektyviai įmanoma – 
teisingumo kriterijus. Tai reiškia, kad mokesčių administratoriaus nustatytas 
mokėtinos prievolės dydis laikytinas pagrįstu tiek, kiek neviršija šių įvertinimo 
kriterijų. Todėl, kaip pažymėjo teisėjų kolegija, tam, kad būtų paneigtas tokiu 
būdu nustatytas mokestinės prievolės dydis, mokesčių mokėtojas turi pateikti 
įrodymus, patvirtinančius, kad nurodytų įvertinimo kriterijų buvo nesilaikyta, 
t. y. įrodyti, kad mokesčio administratoriaus nustatytas mokestinės prievolės 
dydis neatitinka protingumo bei teisingumo kriterijų. Kadangi tokių įrodymų 
pareiškėjas šioje byloje nepateikė, o bylos medžiaga neleido daryti išvados, kad 
minėtų kriterijų nebuvo laikytasi, teisėjų kolegija atsisakė tenkinti pareiškėjo 
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skundą šioje dalyje (2007 m. birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A11–603/2007; taip pat plačiau šiuo klausimu skaitykite apibendrinimo skyriuje 
„Mokesčio apskaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą“, 31–33 
punktai).

6. Apmokestinimo aiškumo principas reikalauja, jog mokestinės 
prievolės turinys, jos atsiradimo, vykdymo ir pasibaigimo tvarka ir pagrindai 
Lietuvos Respublikos mokesčių teisės aktuose būtų aiškiai apibrėžti (Mokesčių 
administravimo įstatymo 9 str.). 

6.1. Pirmiausia paminėtina, kad mokesčių administratorius turi pareigą 
priimti mokesčių mokėtojui jam realiai suvokiamą sprendimą. Taip yra paisoma 
teisių bei pareigų vienovės principo, o taip pat ir apmokestinimo aiškumo 
principo, įtvirtinto Mokesčių administravimo įstatymo 9 straipsnyje, bei iš čia 
kylančių pasekmių (2010 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A556-302/2010; taip pat žr., 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A575-934/2010).

6.2. Vyriausiasis administracinis teismas yra pripažinęs, jog 
apmokestinimo aiškumo principas taikomas ir aiškinant mokesčių įstatymus. 
Administracinėje byloje Nr. A556-100/2011 buvo nustatyta, jog ginčytame 
turto arešto akte ir kituose mokesčių administratoriaus surašytuose 
dokumentuose mokesčių mokėtoju įvardijama G. B. įmonė, tačiau buvo 
areštuotas fiziniam asmeniui priklausantis turtas. Teisėjų kolegija, nurodžiusi, 
kad Mokesčių administravimo įstatymo 101 straipsnio 3 dalis suteikė 
teisę mokesčių administratoriui areštuoti tik G. B. įmonės, t. y. juridinio 
asmens – individualios įmonės, turtą, konstatavo, kad pagal minėtą teisės 
normą, mokesčių administratorius negalėjo areštuoti jokio kito asmens, t. 
y. asmens, kuris mokesčių teisės požiūriu nėra mokesčių mokėtojas, turto. 
Priešingas minėtos įstatymo nuostatos aiškinimas, teisėjų kolegijos teigimu, 
pažeistų apmokestinimo aiškumo principą (2011 m. sausio 31 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. A556-100/2011).

Mokesčių administravimo įstatymo 9 straipsnio nuostata iš esmės yra 
siekiama užtikrinti mokesčių mokėtojų teises bei teisėtus interesus, todėl šio 
principo realizavimui yra svarbus įstatymo leidėjo nustatytas reikalavimas, 
jog visi mokesčių įstatymų neaiškumai turi būti aiškinami mokesčių 
mokėtojo naudai (Mokesčių administravimo įstatymo 3 str. 5 d.). Vyriausiojo 
administracinio teismo praktikoje pabrėžiama, jog šioje nuostatoje kalbama 
būtent apie mokesčių įstatymų neaiškumą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje 
Nr. A556-1105/2011 teisėjų kolegija nurodė, kad mokesčio mokėtojo ir mokesčių 
administratoriaus pozicijų išsiskyrimas dėl atlikto mokestinio patikrinimo bei 
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kilusių padarinių akivaizdžiai nepatenka į mokesčių teisės aktų prieštaravimų 
ar neaiškumų sąvoką (2011 m. birželio 27 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A556-1105/2011).

Vyriausiojo administracinio teismo praktika, taikant ir aiškinant minėtą 
Mokesčių administravimo įstatymo nuostatą, nėra gausi. Vis dėlto iš esamos 
praktikos matyti, jog Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 5 dalis, 
be kita ko, taikoma atvejams, kai:

6.2.1. mokesčių įstatymuose (juos lydinčiuose teisės aktuose) 
mokestiniams teisiniams santykiams reikšmingi klausimai yra nesureguliuoti. 
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A2-839/2007 buvo kilęs ginčas dėl 
atsakovo atsisakymo masinio vertinimo būdu nustatytą nekilnojamojo turto 
vertę, nuo kurios skaičiuojamas nekilnojamojo turto mokestis, patikslinti 
pagal pareiškėjo pateiktą individualų nekilnojamojo turto įvertinimą. Savo 
atsisakymą atsakovas, be kita ko, grindė aplinkybe, jog atliekant individualų 
pareiškėjo turto vertinimą buvo taikomi netinkami metodai. Tačiau teisėjų 
kolegija, pažymėjusi, jog pagal Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 
5 dalį visi Lietuvos Respublikos mokesčių teisės aktų (kuriems priklauso 
ir Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas) prieštaravimai ar neaiškumai 
aiškinami mokesčių mokėtojo naudai, ginčo teisiniams santykiams taikytinas 
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatas išaiškino kaip nenustačiusias 
jokio konkretaus nekilnojamojo turto vertės nustatymo metodo, kai atliekamas 
individualus šio turto vertinimas (2007 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A2-839/2007);

6.2.2.  mokesčių teisės aktuose vartojamos neaiškiai apibrėžtos 
(neapibrėžtos) sąvokos, turinčios įtakos mokesčių mokėtojo teisėms ir 
pareigoms. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A2-89/2005 kilo ginčas, 
ar doktorantui išmokėta stipendija buvo priskirtina Lietuvos Respublikos 
fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo, galiojusio ginčo santykių 
atsiradimo metu, nustatytoms neapmokestinamosioms pajamoms – mokymo 
įstaigų studento stipendija. Mokesčių administratorius teigė, jog tuo metu 
galiojęs Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas nenumatė, jog 
mokslo institutų doktorantai yra laikomi mokymo įstaigų studentais. Tačiau 
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, nurodžiusi būtinybę taikyti 
Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 5 dalį bei įvertinusi teisinį 
reguliavimą, konstatavo, jog minėta nuostata dėl neapmokestinamųjų pajamų 
taikoma visiems doktorantams nepriklausomai nuo to, kas yra doktorantūros 
steigėjas: tik aukštoji mokykla ar ši mokykla kartu su institutu, ir kuri iš šių 
įstaigų išmokėjo doktorantui stipendiją, mokamą iš valstybės biudžeto lėšų 
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(2005 m. vasario 4 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A2-89/2005, 
Administracinių teismų praktika Nr. 7, 2005, p. 77–82).

7. Turinio viršenybės prieš formą principas, vadovaujantis Mokesčių 
administravimo įstatymo 10 straipsniu, reikalauja, jog mokesčių teisiniuose 
santykiuose viršenybė būtų teikiama šių santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne 
jos formaliai išraiškai. Taigi aiškiai pastebima įstatymų leidėjo pozicija tikrajam 
ūkinės operacijos turiniui teikti pirmenybę šio turinio įforminimo atžvilgiu 
(2004 m. spalio 27 d. plenarinės sesijos nutartis administracinėje byloje 
Nr. A1-355/2004, Administracinių teismų praktika Nr. 6, 2004, p. 128–143; 
išsamiau apie šio principo taikymą skaitykite apibendrinimo skyriuje „Mokesčių 
apskaičiavimas taikant turinio viršenybės prieš formą principą“, 28–30 punktai).

Mokesčių teisės aktų aiškinimas ir konsultavimas

8. Mokesčių administratoriaus atliekamas mokesčių įstatymų 
aiškinimas yra viena iš prielaidų užtikrinti vienodą mokesčių įstatymų 
taikymą mokestiniuose teisiniuose santykiuose. Jis atliekamas rengiant ir 
viešai skelbiant mokesčių įstatymų paaiškinimus (komentarus) bei tiesiogiai 
konsultuojant mokesčių mokėtojus.

8.1. Mokesčio įstatymo apibendrinimas (komentaras). Mokesčių 
administravimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalis nustato, jog apibendrintus 
mokesčių įstatymų paaiškinimus, suderinusi su Finansų ministerija, teikia ir 
skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos 
institucijos, Lietuvos Respublikos muitinės bei Žemės ūkio ministerijos ar 
jos įgaliotos institucijos administruojamų mokesčių įstatymų apibendrintus 
paaiškinimus teikia ir skelbia atitinkamai Aplinkos ministerija, Muitinės 
departamentas bei Žemės ūkio ministerija, suderinę su Finansų ministerija. 
Šių apibendrinimų juridinė galia yra nustatyta to paties straipsnio 2 dalyje – 
apibendrintas mokesčio įstatymo paaiškinimas mokesčių mokėtojui neturi 
teisės akto galios ir išreiškia kompetentingos valstybės institucijos nuomonę 
mokesčių įstatymų reglamentuojamais klausimais. Todėl šie aiškinimai, inter 
alia mokesčių įstatymų komentarai, neturi sprendžiamojo pobūdžio reikšmės 
mokestinio ginčo (mokestinės bylos) teisme nagrinėjimui (2007 m. rugsėjo 
21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-762/2007). Mokesčio įstatymo 
paaiškinimas yra mokesčių administratoriaus nuomonė mokesčių įstatymo 
taikymo atžvilgiu. Pagrindo teigti, kad mokesčių administratorius turi pareikšti 
tokią nuomonę dėl visų įmanomų situacijų, kurios gali susidaryti taikant 
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mokesčių įstatymus, nėra. Jei mokesčių mokėtojui jo mokamų (numatomų 
mokėti) mokesčių mokėjimo klausimais reikalinga konsultacija, jis turi 
teisę ją gauti iš mokesčių administratoriaus (2011 m. vasario 17 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A575-312/2011).

8.2. Mokesčių mokėtojo konsultavimas. Mokesčių mokėtojo teisė gauti 
iš mokesčių administratoriaus konsultaciją mokesčių mokėjimo klausimais 
yra įtvirtinta Mokesčių administravimo įstatymo 36 straipsnio 2 punkte. Pagal 
Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalį, konsultacija mokesčių 
mokėjimo klausimais – mokesčių administratoriaus individualaus pobūdžio 
paaiškinimas, skirtas konkrečiam mokesčių mokėtojui jo mokamų (numatomų 
mokėti) mokesčių mokėjimo klausimais. To paties įstatymo 37 straipsnio 2 
dalyje taip pat nustatyta, kad mokesčių mokėtojas neprivalo vadovautis jam 
pateikta konsultacija mokesčių mokėjimo klausimais.

8.2.1. Aiškindamas šias nuostatas Vyriausiasis administracinis teismas 
ne kartą yra pažymėjęs, jog mokesčių administratoriaus pateikta konsultacija 
konkrečiam mokesčių mokėtojui jo mokamų (numatomų mokėti) mokesčių 
mokėjimo klausimais, nėra individualus ar norminis teisės aktas, kaip jis 
yra suprantamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 ir 
14 dalyse, nes konsultacijoje nėra suformuluota ar sankcionuota visuotinai 
privaloma elgesio taisyklė, nustatanti atitinkamo visuomeninio santykio 
dalyviams teises bei pareigas ir garantuojama to santykio dalyvių abipuse 
nauda ir valstybės prievarta. Teisine prasme, mokesčių administratoriaus 
pateikta konsultacija konkrečiam mokesčių mokėtojui jo mokamų (numatomų 
mokėti) mokesčių mokėjimo klausimais, gali būti vertinama tik kaip mokesčių 
administratoriaus neoficiali nuomonė dėl atitinkamų teisės aktų taikymo, 
kuri (nuomonė) mokesčių mokėtojui nėra privaloma (2009 m. rugpjūčio 14 
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-462/2009; taip pat žr., 2008 m. 
lapkričio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1895/2008). 

8.2.2. Tais atvejais, kai dėl mokesčių administratoriaus konsultacijos 
kreipiamasi į teismą, Vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog 
teisminio nagrinėjimo dalyku negali būti ginčijamos konsultacijos turinys, t. y. 
negali būti sprendžiamas klausimas, ar mokesčių administratoriaus neoficiali 
nuomonė dėl atitinkamų teisės aktų taikymo, kuri (nuomonė) mokesčių 
mokėtojui nėra privaloma, pateikta ginčijamoje konsultacijoje, atitinka 
aukštesnės galios teisės aktų turinį, ar ne. Šiuo atveju bylos nagrinėjimo dalyką 
sudaro tik nustatymas aplinkybių, ar nebuvo pažeista pareiškėjo teisė nustatyta 
tvarka ir būdu gauti konsultaciją iš mokesčių administratoriaus dėl mokamų 
ar numatomų mokėti mokesčių mokėjimo (2009 m. birželio 1 d. nutartis 
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administracinėje byloje Nr. A438-657/2009, Administracinė jurisprudencija Nr. 
7(17), 2009, p. 337–344). 

8.2.3. Aplinkybė, kad dėl klaidingo apibendrinto mokesčio įstatymo 
paaiškinimo arba mokesčių administratoriaus raštu ar telefonu suteiktos 
klaidingos konsultacijos mokesčių mokėjimo klausimais, mokesčių mokėtojas 
pažeidžia mokesčio įstatymą, sudaro pagrindą jį atleisti nuo baudų ir 
delspinigių (Mokesčių administravimo įstatymo 100 str. 1 d. 2 p., 141 str. 1 d. 4 
p.; Vyriausiojo administracinio teismo praktika šiuo klausimu bus apžvelgta II-oje 
šio apibendrinimo dalyje, kurią planuojama publikuoti kitame biuletenyje).

8.2.4. Paminėtina, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliosiantis Mokesčių 
administravimo įstatymo 371 straipsnis (2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo Nr. 
XI-1159 redakcija) numato naują Lietuvos mokesčių teisės sistemoje mokesčių 
administratoriaus išankstinio įsipareigojimo dėl mokesčių teisės aktų nuostatų 
taikymo institutą. Pagal šioje nuostatoje įtvirtintą teisinį reguliavimą, mokesčių 
mokėtojas nuo nuostatos įsigaliojimo dienos įgis teisę kreiptis į mokesčių 
administratorių su prašymu pritarti jo siūlomam mokesčių teisės aktų nuostatų 
taikymui būsimajam sandoriui. Pritardamas tokiam taikymui mokesčių 
administratorius įsipareigos, kontroliuodamas, ar šis mokesčių mokėtojas 
teisingai apskaičiavo, deklaravo ir mokėjo mokesčius, taikyti mokesčių teisės 
aktų nuostatas būsimajam sandoriui taip, kaip nurodyta sprendime pritarti, 
išskyrus įstatyme numatytus atvejus.

9. Kitų nei mokesčių administratorius subjektų teikiamos 
konsultacijos mokesčių teisės aktais nėra reguliuojamos.

Lietuvos Respublikos teritorijoje veikia įvairios įmonės, įstaigos, 
organizacijos, užsiimančios mokesčių teisės aktų aiškinimu, mokesčių mokėtojų 
konsultavimu visuomeniniais ar komerciniais pagrindais. Vertinant galimas 
teisines pasekmes mokesčių mokėtojui dėl minėtų subjektų pateikto klaidingo 
mokesčių įstatymų aiškinimo, pažymėtina, jog Mokesčių administravimo 
įstatymas teisę aiškinti minėtas normas suteikia tik mokesčių administratoriui, 
ir tik pastarojo pateiktas klaidingas aiškinimas sukelia tam tikras teisines 
pasekmes santykiuose tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus. 
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A4-118/2005 Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija pripažino, jog įmonė neturėjo teisinio 
pagrindo savo veikloje naudotis konsultacijų mokesčių klausimais užsiimančios 
įmonės organizuotame seminare gautais PVM įstatymo išaiškinimais, neva 
maitinimo paslaugos, teikiamos vidurinės mokyklos moksleiviams, PVM 
neapmokestinamos. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog konsultuoti mokesčio 
mokėtojus mokesčių mokėjimo klausimais yra mokesčio administratoriaus 
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pareiga, tuo tarpu bylos nagrinėjimo metu nenustatyta, kad pareiškėjas būtų 
pasinaudojęs galimybe iš mokesčių administratoriaus gauti jam aktualios teisės 
normos išaiškinimą (2005 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A4-118/2005).

II. Mokesčių administratorius

Mokesčių administratoriaus samprata

Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 12 dalis mokesčių 
administratorių apibrėžia kaip už mokesčių administravimą atsakingą valstybės 
įstaigą ar instituciją, turinčią įstatymų suteiktus įgaliojimus veikti mokesčių 
administravimo srityje. 

10. Mokesčių administratorius – viešojo administravimo subjektas. 
Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje mokesčių administratorius yra 
pripažįstamas viešojo administravimo subjektu (pvz., žr. 2003 m. gruodžio 
15 d. plenarinės sesijos nutartį administracinėje byloje Nr. A11-648/2003, 
Administracinių teismų praktika Nr. 4, 2003, p. 120–137; 2011 m. birželio 
27 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. 
A556-336/2011). Tai, be kita ko, reiškia, jog mokesčių administratorius, 
administruodamas mokesčius, be šiame apibendrinime apžvelgtų mokesčių 
įstatymų aiškinimo ir taikymo principų (Mokesčių administravimo įstatymo 
6–10 str.), privalo laikytis ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 
įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; toliau – ir Viešojo 
administravimo įstatymas) 3 straipsnyje įtvirtintų viešojo administravimo 
principų (pvz., 2005 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A14-131/2005; 2011 m. gegužės 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A575-851/2011), inter alia įstatymo viršenybės (pvz., 2007 m. vasario 9 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A180-127/2007), objektyvumo (pvz., 2010 m. 
birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-502/2010; 2009 m. liepos 
9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-830/2009), proporcingumo (pvz., 
2007 m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-184/2007) 
principų.

11. Mokesčius administruojančios institucijos ir jų pareigūnai. 
Pagrindinė valstybės institucija, atsakinga už mokesčių, išskyrus muitus, 
administravimą Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė mokesčių inspekcija. 
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Muitus (įstatymų numatytais atvejais ir (importo) akcizus bei pridėtinės vertės 
mokestį) administruoja Lietuvos muitinė (Mokesčių administravimo įstatymo 
15 str. 1 ir 2 d.). Valstybinės mokesčių inspekcijos struktūrą sudaro Valstybinė 
mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – 
ir Valstybinė mokesčių inspekcija) – centrinis mokesčių administratorius, bei 
teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos – vietos mokesčių administratoriai 
(Mokesčių administravimo įstatymo 18 str.). Atitinkamai Lietuvos muitinėje 
centrinio mokesčių administratoriaus funkcijas atlieka Muitinės departamentas 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Muitinės 
departamentas), o vietos mokesčių administratoriaus – teritorinės muitinės 
(Mokesčių administravimo įstatymo 15 str. 2 d.). Centrinio ir vietos mokesčių 
administratorių pagrindinės funkcijos yra išvardintos atitinkamai Mokesčių 
administravimo įstatymo 25 ir 26 straipsniuose.

11.1. Jokios kitos valstybės įstaigos arba institucijos negali atlikti 
mokesčių administratoriaus funkcijų, išskyrus Mokesčių administravimo 
įstatyme arba atitinkamo mokesčio įstatyme tiesiogiai nustatytus atvejus 
(Mokesčių administravimo įstatymo 15 str. 3 d.). Vienas iš tokių atvejų yra 
numatytas Mokesčių administravimo įstatymo 16 straipsnyje, kurio 1 ir 2 dalys 
administruoti tam tikrus mokesčius paveda atitinkamai Aplinkos ministerijai 
ir Žemės ūkio ministerijai ar jų įgaliotoms institucijoms. Dėl pastarųjų įstaigų 
ir institucijų atliekamų mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo 
teisingumo patikrinimų tvarkos, patikrinimų rezultatų įforminimo bei 
patvirtinimo, įstaigų ir institucijų bei jų pareigūnų veiksmų apskundimo šio 
Mokesčių administravimo įstatymo nuostatos netaikomos. Minėtus teisinius 
santykius reguliuoja šių institucijų veiklą reglamentuojantys teisės aktai bei 
atitinkami administruojamų mokesčių įstatymai (Mokesčių administravimo 
įstatymo 16 str. 3 d.). 

Administracinėje byloje Nr. AS261-232/2009 buvo sprendžiamas klausimas 
dėl mokestinio ginčo dėl Aplinkos ministerijos apskaičiuoto mokesčio už 
aplinkos teršimą nagrinėjimo tvarkos. Remdamasi paminėta Mokesčių 
administravimo įstatymo 16 straipsnio 3 dalies nuostata, teisėjų kolegija 
konstatavo, kad Mokesčių administravimo įstatymo 145 straipsnyje numatyta 
ikiteisminė mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarka mokesčiams, apskaičiuotiems 
už aplinkos teršimą, nėra taikoma. Pareiškėjo ginčijamo sprendimo dėl 
patikrinimo akto patvirtinimo metu (2008 m. lapkričio 14 d.) Mokesčio už 
aplinkos teršimą įstatymas ar kiti teisės aktai, reglamentuojantys šio mokesčio 
administravimą, nebuvo nustatę privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo 
tvarkos dėl mokesčio apskaičiavimo už aplinkos teršimą gaminių ir pakuotės 
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atliekomis. Todėl, pasak teisėjų kolegijos, ginčai dėl šio mokesčio apskaičiavimo 
nagrinėtini tiesiogiai administraciniame teisme (2009 m. gegužės 21 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS261-232/2009; taip pat žr. 2008 m. sausio 3 d 
nutartį administracinėje byloje Nr. AS756-28/2008; 2007 m. sausio 18 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. AS6-37/2007).

11.2. Mokesčių administravimo funkcijas atlieka mokesčių 
administratoriaus pareigūnai, o pastarųjų atlikti veiksmai mokesčių (viešojo) 
administravimo srityje yra laikomi mokesčių administratoriaus, t. y. institucijos, 
veiksmais. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A2-2107/2006 pareiškėjas 
teismui skundė Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos nurodymą 
pateikti paaiškinimus apie turto įsigijimo ir (ar) pajamų gavimo šaltinius ir juos 
pagrįsti. Šiame skunde atsakovais jis nurodė pareigūnus, pasirašiusius pastarąjį 
nurodymą. Vyriausiasis administracinis teismas pirmiausia pažymėjo, kad pagal 
Mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnį mokesčių administratoriui 
(jo pareigūnui) suteikta teisė nurodyti asmenims pateikti centrinio mokesčių 
administratoriaus nustatyta forma ir tvarka paaiškinimus apie turto įsigijimo 
ir pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti. Atitinkamai teisėjų kolegija nurodė, 
kad tokia įstatymo formuluotė reiškia, jog tiesiogiai išreikšti valią dėl minėto 
nurodymo pateikimo gali tiek mokesčių administratoriaus vadovas, tiek 
pareigūnas, atlikdamas jam pavestas funkcijas, tačiau abiem atvejais tai bus 
mokesčio administratoriaus, tai yra už mokesčių administravimą atsakingos 
valstybės institucijos, turinčios įstatymų suteiktus įgaliojimus veikti mokesčių 
administravimo srityje, nurodymas. Todėl ginčijant tokį nurodymą atsakovu 
turėtų būti atitinkamas mokesčių administratorius, nagrinėtu atveju – Utenos 
apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (2006 m. lapkričio 24 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A2-2107/2006).

Mokesčių administratoriaus pareigos ir jų vykdymas

Mokesčių administravimo įstatymo 32 straipsnis, nustatydamas mokesčių 
administratoriaus pareigas, įsakmiai reikalauja, kad pastarasis (jo pareigūnas), 
atlikdamas jam pavestas funkcijas: nepažeistų mokesčių mokėtojo teisių (2 p.); 
tiksliai laikytųsi mokesčių teisės aktų (3 p.); naudotųsi savo teisėmis tik tiek, 
kiek tai susiję su jam pavestomis funkcijomis (6 p.); atlikdamas savo funkcijas, 
stengtųsi kuo mažiau trikdyti mokesčių mokėtojo veiklą (7 p,); vykdytų kitas 
šiame ir kituose įstatymuose bei jų lydimuosiuose teisės aktuose nustatytas 
pareigas (8 p.). Aiškinant šias Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas, 
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darytina išvada, kad mokesčių administratoriaus veikla privalo griežtai atitikti 
įstatymų reikalavimus, būti pagrįsta teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, 
tiesiogiai susieta su įstatymų pavestų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimu. 
Tik tokia mokesčių administratoriaus veika laikytina teisėta (2007 m. vasario 
9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A4-127/2007; taip pat žr., 2005 m. 
birželio 8 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A4-685/2005). 

12. Pareiga tiksliai laikytis mokesčių teisės aktų yra įtvirtinta Mokesčių 
administravimo įstatymo 32 straipsnio 3 punkte. Pastaroji nuostata įpareigoja 
tiksliai laikytis ne tik įstatymų, bet ir juos įgyvendinančių poįstatyminių 
teisės aktų (2009 m. gruodžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A556-1543/2009), taip pat ir patvirtintų paties mokesčių administratoriaus. 

Aptariama mokesčių administratoriaus pareiga yra glaudžiai susijusi su 
to paties įstatymo 36 straipsnio 8 ir 9 punktuose įtvirtinta mokesčio mokėtojo 
teise nevykdyti neteisėtų mokesčių administratoriaus nurodymų bei reikalauti, 
kad pastarasis, atlikdamas administravimo veiksmus mokesčių mokėtojo 
atžvilgiu, tiksliai laikytųsi mokesčių teisės aktuose numatytų procedūrų ir 
neviršytų jam suteiktų įgaliojimų. Kaip nurodė Vyriausiasis administracinis 
teismas administracinėje byloje Nr. A143-722/2008, Mokesčių administravimo 
įstatymo 32 straipsnio 3 punkte ir 36 straipsnio 9 punkte nustatyta mokesčių 
administratoriaus pareiga tiksliai laikytis mokesčių teisės aktų ir šiuose aktuose 
numatytų procedūrų, be kita ko, reiškia, kad atlikdamas vienokį ar kitokį 
veiksmą, mokesčių administratorius turi jį pagrįsti ne tik bendrojo pobūdžio 
teisės norma, į kurios taikymo sferą patenka šis veiksmas, bet ir nurodyti 
atitinkamą specialią tokį veiksmą leidžiančią atlikti teisės normą (2008 m. 
balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-722/2008). 

Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A556-1292/2010 nagrinėtas ginčas 
kilo dėl mokesčių administratoriaus nurodymo mokesčių mokėtojui pateikti 
atitinkamų fizinių asmenų dokumentų kopijas apie jų nuolatinę gyvenamąją 
vietą ir dokumentų kopijas apie Europos Bendrijos sienos kirtimą bei jų 
buvimą Lietuvoje įvykusių ūkinių operacijų metu. Šį nurodymą mokesčių 
administratorius iš esmės grindė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 42 
straipsnio 1 dalimi, nustatančia, kad užsienio keleivis privalo įrodyti, jog jo 
nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Bendrijų teritorijoje, pateikdamas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos rūšies dokumentą. Pažymėjusi, 
kad ši teisės norma nukreipta į konkretų subjektą – užsienio keleivį, o ne į 
Lietuvos mokesčių mokėtoją, teisėjų kolegija pripažino, kad šia teisės norma 
remtasi neteisėtai, todėl pripažino minėtą nurodymą nepagrįstu (2010 m. 
gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1292/2010).
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13. Pareiga naudotis savo teisėmis tik tiek, kiek tai susiję su 
pavestomis funkcijomis mokesčių administratoriui yra įtvirtinta Mokesčių 
administravimo įstatymo 32 straipsnio 6 punkte. Vyriausiasis administracinis 
teismas, aiškindamas šią įstatymų leidėjo nustatytą pareigą, yra pabrėžęs, jog 
tarp mokesčių administratoriaus naudojimosi savo teisėmis iš esmės turi būti 
tiesioginis ryšys su konkrečių jam pavestų funkcijų vykdymu. Pavyzdžiui, 
administracinėje byloje Nr. A4-127/2007 buvo ginčijami vietos mokesčių 
administratoriaus nurodymai pateikti duomenis apie turtą. Šis nurodymas 
buvo grindžiamas vien Mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnio 1 
punktu, mokesčių administratoriui (jo pareigūnui) suteikiančiu teisę, atliekant 
jam pavestas funkcijas, ,,gauti iš asmenų, tarp jų iš kredito įstaigų, funkcijoms 
atlikti reikiamus duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų 
duomenis (kopijas) apie to arba kito asmens turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, 
naudotis savo ir kitų juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registrų, duomenų 
bazių informacija“. Vertindama minėto nurodymo teisėtumą, Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija pirmiausia pažymėjo, jog tarp mokesčių 
administratoriaus teisių ir jam pavestų funkcijų turi būti tiesioginis ryšys, 
t. y. nustatytomis teisėmis turi būti naudojamasi pagrįstai. Kadangi ginčo 
nurodymuose tebuvo nurodyta tik mokesčių administratoriaus teises nustatanti 
norma, nenurodant tokių teisių įgyvendinimo pagrindo (byloje nustatyta, kad 
ginčijami nurodymai nebuvo susiję su mokesčių mokėtojo veiklos patikrinimu, 
mokesčių administratoriaus taip pat nepateikė jokių duomenų apie nurodymo 
būtinybę ir ryšį su konkrečiomis funkcijomis), teisėjų kolegija tokį mokesčių 
administratoriaus nurodymą pripažino nepagrįstu (2007 m. vasario 9 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A4-127/2007). Pažymėtina, jog 
aptariama mokesčių administratoriaus pareiga taip pat suponuoja jo pareigą 
pagrįsti mokesčių mokėtojo atžvilgiu atliekamų veiksmų būtinumą (pvz., 2005 
m. birželio 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A4-685/2005).

14. Pareiga stengtis kuo mažiau trikdyti mokesčių mokėtojo veiklą 
mokesčių administratoriui (jo pareigūnui) atliekant savo funkcijas yra įtvirtinta 
Mokesčių administravimo įstatymo 32 straipsnio 7 punkte. 

14.1. Šios pareigos vykdymo kontekste paminėtina, jog Vyriausiasis 
administracinis teismas yra pažymėjęs, kad pareiga pagrįsti, jog mokesčių 
mokėtojui duodami privalomi nurodymai yra būtini, tenka mokesčių 
administratoriui. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A5-1075/2005 buvo 
sprendžiamas klausimas dėl mokesčių administratoriaus nurodymo mokesčių 
mokėtojui tą pačią dieną, kada nuperkamos prekės, skirtos perpardavimui, 
informuoti jį apie įvykusias operacijas. Mokesčių administratorius teigė, jog 
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tokiu nurodymu buvo siekiama kontroliuoti bei įsitikinti, ar visos įmonės 
ūkinės operacijos atsispindi apskaitos registruose bei įtraukiami ūkiniai 
sandoriai atspindi faktiškai vykdomų operacijų turinį. Tačiau teisėjų kolegija 
pažymėjo, kad toks mokesčių administratoriaus nurodymas trikdo mokesčių 
mokėtojo veiklą. Net ir pastarojo veiklai esant nedidelio masto (per mėnesį 
įmonė gaudavo apie 50–60 PVM sąskaitų faktūrų), toks operatyvus mokesčių 
administratoriaus informavimas susijęs su mokesčių mokėtojo papildomų 
veiksmų sisteminant informaciją, ją perduodant, atlikimu, o tai susiję su 
papildomomis pastarajam tenkančiomis organizacinėmis, darbo, laiko ir, 
tikėtina, finansinėmis sąnaudomis. Akcentuodama mokesčių administratoriaus 
pareigą įrodyti tokių priemonių būtinumą, teisėjų kolegija vertino, kad 
pastarasis aiškiai nepagrindė duoto nurodymo. Nurodymas buvo grindžiamas 
vien mokesčių administratoriaus įtarimu, kad pareiškėjas pažeidžia mokesčius 
reglamentuojančius teisės aktus. Toks įtarimas rėmėsi aplinkybe, kad 
teisėsaugos institucijoms buvo perduota surinkta medžiaga, pagal kurią buvo 
pradėtas ikiteisminis tyrimas įtariant mokesčių mokėtojo nusikalstamą veiklą. 
Tačiau teisėjų kolegija manė, jog vien šis faktas nebuvo pakankamas tokiu 
mastu trikdyti mokesčio mokėtojo veiklą (2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. A5-1075/2005). Taigi teismo praktikoje nurodymas 
mokesčių mokėtojui tą pačią dieną teikti informaciją apie visas įvykdytas 
prekių, skirtų pardavimui, pirkimo operacijas, paprastai laikomas nepagrįstai 
apsunkinančiu mokesčių mokėtojo veiklą ir pažeidžiančiu pirmiau nurodytą 
įstatyminę mokesčių administratoriaus pareigą (2005 m. rugsėjo 21 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-1166/2005; taip pat žr. 2005 m. 
birželio 15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-754/2005).

14.2. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat 
pripažįstama, jog nepagrįstas nurodymas atlikti mokestinį patikrinimą gali 
būti laikomas pažeidžiančiu mokesčių administratoriaus pareigą kuo mažiau 
trikdyti mokesčių mokėtojo veiklą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. 
A556-1086/2007 buvo pastebėta, kad sprendimas dėl pakartotinio mokestinio 
patikrinimo dėl to paties mokesčio už tą patį laikotarpį buvo priimtas jau trečią 
kartą. Vyriausiasis administracinis teismas, išsamiai įvertinęs visas faktines 
bylos aplinkybes, pažymėjo, jog mokesčių administratorius, turėdamas realias 
galimybes bei pakankamą laiko tarpą, per pirmuosius du patikrinimus galėjo ir 
turėjo įvertinti mokesčių mokėtojo veiklą ir iš esmės pasisakyti dėl mokestinių 
prievolių buvimo ar nebuvimo. Atitinkamai teisėjų kolegija pripažino ne 
tik aptariamos pareigos, bet ir gero administravimo principo pažeidimą, o 
tai šioje byloje suponavo centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo 
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dėl pakartotinio patikrinimo neteisėtumą (2007 m. lapkričio 29 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A556-1086/2007).

15. Pareiga bendradarbiauti su mokesčių mokėtoju. Bendradarbiavimas 
su mokesčių mokėtoju pirmiausia pasireiškia mokesčių administratoriaus 
teikiama pagalba mokesčių mokėtojui naudotis teisėmis ir vykdyti pareigas. 
Mokesčių administratorius: 1) šviečia ir konsultuoja mokesčių mokėtojus; 2) 
rengia patogias mokesčių deklaracijų formas, nemokamai aprūpina jų blankais, 
patvirtina ir aiškina jų deklaravimo tvarką; 3) informuoja apie mokesčių 
administratoriaus pareigūnų, tiesiogiai bendraujančių su mokesčių mokėtojais, 
veiksmų apskundimo galimybę administracine tvarka; 4) rengia susitikimus 
su mokesčių mokėtojais, jų asociacijų ar kitų mokesčių mokėtojų interesams 
atstovaujančių organizacijų atstovais; 5) kitaip bendradarbiauja su mokesčių 
mokėtojais ir stengiasi, kad būtų pasiektas savitarpio supratimas (Mokesčių 
administravimo įstatymo 27 str. 1 d.). 

15.1. Administracinėje byloje Nr. A575-146/2011 nustatyta, kad pareiškėjas 
(Rusijos Federacijos ūkio subjektas), gavęs mokesčių administratoriaus 
nurodymą pateikti informaciją, raštu paprašė paaiškinti, kokiu pagrindu 
jis būtų registruojamas Lietuvos Respublikoje mokesčių mokėtoju (pateikė 
paaiškinimus, kad jo veikla Lietuvos Respublikoje nebuvo nuolatinė), 
prašė suteikti laiko nurodymo apsvarstymui. Vyriausiasis administracinis 
teismas, akcentuodamas, kad ne tik mokesčių mokėtojas, bet ir mokesčių 
administratorius turi pareigą bendradarbiauti, pastarosios pareigos pažeidimu 
pripažino aplinkybę, kad mokesčių administratorius, užuot padėjęs pareiškėjui 
įgyvendinti savo teises ir atlikti pareigas (Mokesčių administravimo įstatymo 
19 str. 1 d. 1 p.), suteikęs jam informacijos apie įstatymus bei kitus teisės aktus 
mokesčių klausimais (Mokesčių administravimo įstatymo 26 str. 1 d. 1 p.) 
bei siekdamas tarpusavio supratimo (Mokesčių administravimo įstatymo 27 
str. 1 d. 5 p.), išsiuntė pareiškėjui pakartotinį nurodymą su analogiško turinio 
reikalavimu pateikti buhalterinės apskaitos dokumentus, taip pat neatsakė į 
pareiškėjo jam atsiųstus raštus (2011 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A575-146/2011).

15.2. Tačiau, kaip yra pažymėjęs Vyriausiasis administracinis teismas 
administracinėje byloje Nr. A2-1284/2006, Mokesčių administravimo įstatymo 
27 straipsnyje įtvirtintas mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo 
bendradarbiavimo principas, apimantis ir mokesčių administratoriaus 
pareigą stengtis, kad būtų pasiektas savitarpio supratimas su mokesčių 
mokėtoju, nereiškia, jog mokesčių administratorius visus prašymus turi 
besąlygiškai spręsti mokesčio mokėtojo naudai. Administruodamas mokesčius 
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ir priimdamas atitinkamus sprendimus, mokesčių administratorius turi 
vadovautis įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais, nustatančiais atskirus 
mokesčius bei mokesčių administravimo procedūras (2006 m. rugsėjo 8 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A2-1284/2006).

15.3. Pabrėžtina, jog įstatymai įtvirtina abipusę bendradarbiavimo 
pareigą. Mokesčių mokėtojas, bendradarbiaudamas su mokesčių 
administratoriumi, savanoriškai vykdo mokesčių teisės aktuose jam nustatytas 
pareigas bei nekliudo mokesčių administratoriui įgyvendinti įstatymų suteiktų 
teisių (Mokesčių administravimo įstatymo 27 str. 2 d.). Ši mokesčių mokėtojo 
pareiga yra numatyta ir Mokesčių administravimo įstatymo 40 straipsnio 
2 punkte, nustatančiame, jog mokesčių mokėtojas privalo bendradarbiauti 
su mokesčių administratoriumi, vykdyti jo teisėtus nurodymus ir netrukdyti 
įgyvendinti įstatymų suteiktų teisių.

Mokesčių administratoriaus teisės ir jų įgyvendinimas

Tam, kad mokesčių administratorius (jo pareigūnas) galėtų tinkamai 
atlikti pavestas funkcijas, jam yra suteikiamos atitinkamos teisės, taip pat – ir 
Mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnyje įtvirtintos bendrosios teisės. 
Pažymėtina, jog pastarojoje nuostatoje pateikiamas mokesčių administratoriaus 
teisių sąrašas nėra baigtinis – Mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnio 
20 punktas nustato, kad mokesčių administratorius (jo pareigūnas), atlikdamas 
jam pavestas funkcijas, turi teisę naudotis kitomis mokesčių ir kitų įstatymų 
suteiktomis teisėmis. Administracinėje byloje Nr. A4-685/2005 Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija pabrėžė, kad pastaroji nuostata, 
nustatydama mokesčių administratoriaus teisę naudotis kitomis mokesčių ir 
kitų įstatymų suteiktomis teisėmis, nukreipia į kitus teisės aktus, todėl mokesčio 
administratorius, naudodamasis šia nuostata, privalo nurodyti ir konkretų 
įstatymą, jo normą, kurioje nustatyta jo teisė atlikti atitinkamus veiksmus 
(2005 m. birželio 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A4-685/2005). 
Pastebėtina, jog, kaip matyti iš toliau apžvelgiamos Vyriausiojo administracinio 
teismo praktikos, pastarąsias teises mokesčių mokėtojo ir (ar) trečiųjų asmenų 
atžvilgiu mokesčių administratorius paprastai įgyvendina duodamas Mokesčių 
administravimo įstatymo 33 straipsnio 7 punkte, mokesčių įstatymuose bei 
juos lydinčiuose teisės aktuose numatytus privalomus vykdyti nurodymus.

16. Teisė reikalauti pateikti dokumentus ir kitą informaciją yra 
įtvirtinta minėto straipsnio 1 punkte ir apima teisę gauti iš asmenų, tarp jų – 
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iš kredito įstaigų, mokesčių administratoriaus funkcijoms atlikti reikiamus 
duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas) 
apie to arba kito asmens turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, naudotis savo ir kitų 
juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registrų, duomenų bazių informacija. 

16.1. Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad mokesčių 
administratorius turi teisę reikalauti tik tokių duomenų, kurie yra būtini 
konkrečiai mokesčių administratoriaus funkcijai įvykdyti. Pavyzdžiui, 
administracinėje byloje Nr. A2-589/2005 pareiškėjas apeliaciniame skunde 
nurodė, kad anketoje, kurią jam nurodyta užpildyti, renkami areštuojant 
turtą nereikalingi duomenys bei duomenys apie kitų asmenų (sutuoktinės) 
turtą. Patikrinti šių argumentų pagrįstumą šioje byloje teisėjų kolegija 
neturėjo galimybės, nes fizinio asmens turto anketos nė viena iš proceso šalių 
teismui nepateikė. Nors mokesčių administratorius nurodė, kad ši anketa 
buvo patvirtinta centrinio mokesčių administratoriaus įsakymu, tačiau 
šiame įsakyme apie tokios anketos formos patvirtinimą nebuvo nurodyta, 
ir ji kaip įsakymo priedas oficialiai nebuvo paskelbta. Teisėjų kolegija 
pripažino mokesčių administratoriaus teisę gauti reikalingus duomenis iš 
fizinio asmens apie jo turtą įvairiais būdais, tiek laisva forma, tiek ir pildant 
apklausos lapus, anketas ar pan., tačiau įgyvendinant šią teisę turi būti 
užtikrinama, kad bus reikalaujama tik konkrečiu atveju būtinų duomenų. Jei 
anketa paruošta taip, kad joje atsispindėtų duomenys, reikalingi įvairioms 
mokesčio administratoriaus funkcijoms vykdyti, pateikiant anketą mokesčio 
mokėtojui turi būti nurodoma, kokias grafas jis turi užpildyti. Kadangi, kaip 
minėta, pastaroji anketa nebuvo pateikta ir įvertinta, teisėjų kolegija panaikino 
pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą perdavė jam nagrinėti iš naujo 
(2005 m. gegužės 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-589/2005).

Mokesčių mokėtojo teisė atsisakyti pateikti mokesčių administratoriaus 
nurodomą informaciją, jei nurodymas pateikiamas dėl duomenų, kuriais 
mokesčių mokėtojas nedisponuoja ir pagal galiojančius teisės aktus kaupti 
neprivalo, yra įtvirtinta Mokesčių administravimo įstatymo 36 straipsnio, 
nustatančio mokesčių mokėtojo bendrąsias teises, 8 punkte. 

16.2. Jei įstatymai nenustato ko kita, Mokesčių administravimo įstatymo 
33 straipsnio 1 punkte nurodyta informacija bei duomenys, būtini mokesčių 
administratoriaus funkcijoms atlikti, turi būti pateikti ne vėliau kaip per 10 
dienų nuo atitinkamo mokesčių administratoriaus nurodymo įteikimo dienos 
arba mokesčių administratoriaus nustatytu, ilgesniu negu minėtasis, terminu 
(Mokesčių administravimo įstatymo 49 str. 1 d.). Tai bendroji teisės norma, 
kurios dispozicija yra adresuota neapibrėžtam subjektų ratui, iš kurių mokesčių 
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administratorius turi teisę gauti reikiamus duomenis ir dokumentų nuorašus 
(2009 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-283/2009). Dėl šios 
nuostatos taikymo paminėtina, jog administracinėje byloje Nr. A438-407/2010 
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sprendė, kad byloje 
ginčytame mokesčių administratoriaus nurodyme reikalavimas pateikti 
prašomus duomenis „nedelsiant“, nenurodant konkretaus dienų skaičiaus, turi 
būti vertinamas ne kaip esminis pažeidimas, suvaržęs mokesčių mokėtojo 
teises, nes šiuo atveju pareiškėjas tokį atsakovo patvarkymą galėjo vykdyti 
nepažeisdamas Mokesčių administravimo įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 
reikalavimų iki 10 dienų nuo nurodymo įteikimo dienos. Kadangi byloje 
nebuvo kitų minėto nurodymo pripažinimo neteisėtu pagrindų, teisėjų kolegija 
atmetė mokesčių mokėtojo reikalavimus šioje dalyje kaip nepagrįstus (2010 m. 
kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-407/2010).

16.3. Mokesčių administratoriaus reikalaujama informacija turi būti 
pateikiama jam arba jo nurodytam pareigūnui. Tokios informacijos pateikimas 
kitiems asmenis nėra laikomas tinkamu mokesčių administratoriaus nurodymo 
įvykdymu. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A575-1498/2008 Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija atmetė mokesčių mokėtojo teiginius, 
kad teismui apžiūrai posėdžio metu pateikus dokumentus, laikytina, kad jie 
buvo tinkamai pateikti ir mokesčių administratoriui (2008 m. rugpjūčio 29 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1498/2008).

16.4. Mokesčių administravimo įstatyme yra įtvirtintos specialios 
nuostatos, reguliuojančios antstolių ir notarų (50 str.), licencijas išduodančių 
institucijų (51 str.), daiktus, daiktines teises ir juridinius faktus registruojančių 
(52 str.), gyventojų registrą tvarkančių (53 str.) įstaigų, juridinių asmenų 
registro tvarkytojo (54 str.) informacijos, informacijos apie atidarytas ir 
uždarytas sąskaitas (42, 55 str.), gautas ir suteiktas paskolas (56 str.), įsigytus 
vertybinius popierius (57 str.), įmokas už studijas (58 str.), sumokėtas gyvybės 
(59 str.), pensijų draudimo įmokas (60 str.) bei informacijos, būtinos Tarybos 
direktyvai 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo 
įgyvendinti (61 str.) teikimą mokesčių administratoriui. Pavyzdžiui, minėto 
Mokesčių administravimo įstatymo 50 straipsnio 1 dalis nustato, kad antstoliai 
ir notarai privalo mokesčių administratoriui teikti duomenis apie juridinius 
faktus, dėl kurių asmenims gali atsirasti prievolė mokėti mokestį, taip pat 
kitokią informaciją, reikalingą mokesčių administratoriaus funkcijoms 
atlikti. Administracinėje byloje Nr. A438-283/2009 nustatyta, kad Vilniaus 
apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi pastarąja nuostata, 
kreipėsi į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo į mirusiojo R. K. palikimą 
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pateikimo (ši informacija buvo reikalinga PVM nepriemokos išieškojimui 
vykdyti). Notaras atsisakė tenkinti šį prašymą nurodydamas, kad Mokesčių 
administravimo įstatymo 50 straipsnio 1 dalimi notaras tėra įpareigotas 
mokesčių administratoriui pateikti duomenis apie juridinius faktus, ar 
kitokią informaciją, reikalingą mokesčių administratoriaus funkcijoms atlikti, 
tačiau neturi teisės teikti dokumentų nuorašus, kuriuose yra užfiksuotas pats 
notarinio veiksmo atlikimas. Vertindama šiuos argumentus, Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo 
išvada, kad dokumento (kuriame užfiksuotas notarinio veiksmo atlikimas) 
nuorašas ir teikiami duomenys apie notariniu veiksmu nustatytus juridinius 
faktus ar kita informacija apie tai, nėra tapačios teisinės kategorijos, nes 
dokumento, kuriame yra užfiksuotas notarinio veiksmo atlikimas, nustatant 
atitinkamus juridinius faktus, teisinė galia, reikšmė, paskirtis bei forma yra 
skirtinga, lyginant su teikiamais duomenimis ar kita informacija, kuri reikalinga 
mokesčių administratoriui atlikti jo funkcijas. Mokesčių administravimo 
įstatymo 50 straipsnis nesuteikia teisės mokesčio administratoriui iš notaro 
reikalauti pateikti dokumento (kuriame užfiksuotas notarinio veiksmo 
atlikimas) nuorašą. Mokesčio administratorius, remdamasis šia teisės norma, 
gali reikalauti pateikti jam tik „duomenis apie juridinius faktus, dėl kurių 
asmenims gali atsirasti prievolė mokėti mokestį, taip pat kitokią informaciją, 
reikalingą mokesčių administratoriaus funkcijoms atlikti“. Plečiamasis šios 
teisės normos aiškinimas prieštarautų viešosios teisės principui, nustatančiam, 
kad viešojo administravimo subjektui yra leidžiama elgtis tik taip, kaip 
numatyta jo veiklą reglamentuojančiose teisės normose (2009 m. kovo 2 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A438-283/2009). 

17. Teisė reikalauti atvykti pas mokesčių administratorių. Mokesčių 
administravimo įstatymo 33 straipsnio 7 punktas inter alia numato mokesčių 
administratoriaus teisę duoti mokesčių mokėtojui, taip pat kitiems fiziniams 
ir juridiniams asmenims (kai tai susiję su mokesčių administratoriaus teisių 
mokesčių mokėtojo atžvilgiu įgyvendinimu) privalomus vykdyti nurodymus 
atvykti pas mokesčių administratorių, jei tai būtina jo funkcijoms atlikti.

Aiškindamas paminėtą nuostatą, Vyriausiasis administracinis teismas 
yra nurodęs, jog joje įtvirtinta teise mokesčių administratorius gali naudotis 
tik mokesčių mokėtojo ar su juo susijusių asmenų atžvilgiu. Administracinėje 
byloje Nr. A14-1981/2006 nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas mokesčių 
administratoriaus nurodymą pareiškėjai atvykti panaikino tuo pagrindu, kad 
jis buvo netikslus, t. y. nurodyme pareiškėja kviesta atvykti kaip mokesčių 
mokėtoja, o faktiškai buvo kviečiama kaip įmonės (mokesčių mokėtojo) 
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akcininkė. Vertindama tokio pirmosios instancijos teismo sprendimo 
pagrįstumą, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, 
kad pirmosios instancijos teismo nurodyta aplinkybė negalėjo būti prilyginta 
esminiam procedūriniam pažeidimui, darančiam neteisėtu skundžiamą 
administracinį aktą. Pareiškėja buvo su tikrinamomis įmonėmis susijęs 
asmuo, galintis pateikti informaciją apie jų veiklą, todėl atsakovo (mokesčių 
administratoriaus) jai duoto nurodymo atvykti pas mokesčių administratorių 
pagrįstumas nekelia abejonių. Antra vertus, pati pareiškėja skunde teismui 
nurodė, jog paskambinusi į valstybinę mokesčių inspekciją sužinojo, dėl ko yra 
kviečiama pas mokesčių administratorių, t. y. išsiaiškino pirmosios instancijos 
teismo sprendime konstatuotą nurodymo netikslumą. Iš nurodytų aplinkybių 
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad nebuvo 
pagrindo naikinti skundžiamo mokesčių administratoriaus nurodymo dėl 
procedūrinių pažeidimų. Pripažinusi, kad mokesčių administratorius turėjo 
pagrindą kviesti pareiškėją duoti paaiškinimams dėl atliekamų mokestinių 
tyrimų, kolegija taip pat pabrėžė, kad su skundžiamo nurodymo vykdymu 
susiję jos teisių suvaržymai bei patiriami nepatogumai laikytini neišvengiamais 
ir pateisinamais (2006 m. lapkričio 24 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A14-1981/2006).

18. Teisė reikalauti paaiškinimų apie pajamų gavimo (turto įsigijimo) 
šaltinius. Mokesčių administratorius, kai kyla pagrįstas įtarimas, kad asmens 
pajamos nėra apmokestintos įstatymų nustatyta tvarka ar turtas įsigytas už 
įstatymų nustatyta tvarka neapmokestintas lėšas, turi teisę nurodyti asmenims 
pateikti centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta forma ir tvarka 
paaiškinimus apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti 
(Mokesčių administravimo įstatymo 33 str. 13 p.).

Administracinėje byloje Nr. A143-722/2008 buvo nagrinėjamas ginčas dėl 
mokesčių administratoriaus nurodyme pateikto reikalavimo atlikti konkrečių 
asmenų (nurodyme išvardintų sutarčių sudarymo ir vykdymo metu dirbusių 
pareiškėjo darbuotojų) apklausą. Tokį nurodymą mokesčių administratorius 
inter alia grindė Mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnio 13 punktu. 
Teisėjų kolegija konstatavo, kad toks nurodymas negali būti pripažintas pagrįstu 
Mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnio 13 punkto taikymo požiūriu. 
Teismas nurodė, kad pastaroji norma betarpiškai adresuota tikrinamam 
asmeniui, o ne kitiems mokestinio tikrinimo procedūroje nedalyvaujantiems 
asmenims. Kolegija taip pat pažymėjo, kad Mokesčių administravimo įstatymo 
33 straipsnio 13 dalies taikymas, atsižvelgiant į mokesčių administratoriaus 
pareigą tiksliai laikytis mokesčių teisės aktų ir juose numatytų procedūrų, 
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suponuoja: 1) būtinumą mokesčių administratoriui nurodyti (remtis) centrinio 
mokesčių administratoriaus patvirtinta nurodymo forma, kurioje numatyta 
mokesčių mokėtojo pareiga pateikti atitinkamus paaiškinimus (nagrinėjamu 
atveju buvo nurodyta FR0706 forma, kurioje tokios pareigos nebuvo numatyta); 
2) nurodyti minėto įtarimo esmę (nebūtinai atskleidžiant tokio įtarimo detales) 
tam, kad mokesčių mokėtojas galėtų ne tik pateikti atitinkamus paaiškinimus, 
bet ir juos pagrįsti. Kolegija pažymėjo, kad tam buvo skirta speciali centrinio 
mokesčių administratoriaus patvirtinta nurodymo FR0698 forma, kuria 
mokesčių administratorius (jo pareigūnas) privalėjo remtis reikalaudamas 
pateikti atitinkamus paaiškinimus, tačiau nagrinėtu atveju tai nebuvo padaryta. 
Atsižvelgusi į pateiktus argumentus, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad šiuo 
atveju atsakovas netinkamai taikė Mokesčių administravimo įstatymo 33 
straipsnio 13 punktą (2008 m. balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A143-722/2008).

Mokesčių administratoriaus veiksmų įforminimas

19. Bendrieji formos ir turinio reikalavimai. Mokesčių administratorius 
(jo pareigūnas), atlikdamas savo funkcijas ir įgyvendindamas jam suteiktas 
teises, atliekamus veiksmus įformina sprendimais ir kitais dokumentais, kurių 
formas ir užpildymo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius 
(Mokesčių administravimo įstatymo 34 str.). 

19.1. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi 
pozicijos, jog tais atvejais, kai mokesčių administratorius priima individualų 
administracinį aktą, tokio veiksmo įforminimas turi atitikti ir Viešojo 
administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytus minimalius reikalavimus 
priimtam individualiam administraciniam aktui. Toks aktas turi būti pagrįstas 
objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos 
poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Individualiame administraciniame 
akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir 
pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. Individualus administracinis 
aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo 
arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto 
asmens ir patvirtintas antspaudu (Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 
1-3 d.). Šių pareigų nepašalina (ir negali pašalinti) Mokesčių administravimo 
įstatymo 34 straipsnis, įtvirtinantis, kad „mokesčių administratorius (jo 
pareigūnas), atlikdamas savo funkcijas ir įgyvendindamas jam suteiktas 
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teises, atliekamus veiksmus įformina sprendimais ir kitais dokumentais, kurių 
formas ir užpildymo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius“. 
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija yra nurodžiusi, 
kad nėra jokio objektyvaus pagrindo konstatuoti prieštaravimą tarp Viešojo 
administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies ir Mokesčio administravimo 
įstatymo 34 straipsnio nuostatų, o galiojantį teisinį reguliavimą vertinti kaip 
sudarantį pagrindą Mokesčių administravimo įstatymo 34 straipsnį pripažinti 
lex specialis Viešojo administravimo įstatymo atžvilgiu, vienareikšmiškai 
eliminuojančiu mokesčių administratoriaus pareigą laikytis pastarajame 
teisės akte įtvirtintų bendrųjų individualaus administracinio akto turinio 
reikalavimų, susijusių su viešojo administravimo subjektui tenkančia pareiga 
priimti pagrįstą ir motyvuotą (mokesčių mokėtojui (adresatui) suprantamą) 
sprendimą. Mokesčių administratoriaus priimamų sprendimų priėmimo 
teisinis bei faktinis pagrindai turi būti žinomi ne tik mokesčių administratoriui, 
bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu šis sprendimas priimamas. Individualus 
administracinis aktas paprastai turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti 
visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, 
būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas (2011 m. birželio 
27 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. 
A556-336/2011). Kaip pažymėjo Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 
kolegija administracinėje byloje Nr. A5-1055/2007, Mokesčių administravimo 
įstatymo 34 straipsniu nėra daroma išimtis ir nesuteikiama teisė centriniam 
mokesčių administratoriui nustatyti taisykles, prieštaraujančias įstatymui, o šiuo 
atveju – Viešojo administravimo įstatymui. Todėl nagrinėtos bylos kontekste 
teisėjų kolegija konstatavo, jog nėra pagrindo teigti, kad sprendimui sustabdyti 
mokestinį patikrinimą nekeliami bendrieji individualaus administracinio 
sprendimo reikalavimai. Kadangi byloje ginčytas mokesčių administratoriaus 
pavedimas sustabdyti mokestinį patikrinimą neatitiko Viešojo administravimo 
įstatyme individualiam administraciniam aktui nustatytų reikalavimų, teisėjų 
kolegija pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti minėtą pavedimą 
pripažino pagrįstu (2007 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A5-1055/2007; taip pat žr. 2011 m. birželio 27 d. išplėstinės teisėjų kolegijos 
sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-336/2011).

19.2. Tačiau taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog Vyriausiasis 
administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A438-426/2009 nurodė, 
kad Viešojo administravimo įstatyme yra išdėstytos tik taisyklės, kurios 
keliamos, visų pirma, individualaus administracinio akto turiniui bei jo 
rekvizitams ir nėra nustatyta reikalavimų individualaus administracinio akto 
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formai. Taip pat nėra nustatyta, keliuose rašytiniuose dokumentuose turi 
būti išdėstytas individualaus administracinio akto pagrindimas (jo turinys) 
ir pats sprendimas dėl nustatytų ar suteiktų teisių, t. y. nereikalaujama, kad 
individualus administracinis aktas būtų surašytas vientisame dokumente 
(2009 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-426/2009). 
Minėta taisykle Vyriausiasis administracinis teismas rėmėsi ir administracinėje 
byloje Nr. A575-651/2011. Šioje byloje teisėjų kolegija nusprendė, kad ginčyto 
nurodymo pateikti informaciją (duomenis), kuris buvo išrašytas operatyvaus 
patikrinimo metu, priėmimo individualus pagrindas (objektyvūs duomenys) 
buvo pateiktas šio patikrinimo pavedime (apie pavedimą tikrinti mokesčių 
mokėtojas buvo pasirašytinai informuotas). Šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija 
minėtą nurodymą pripažino pagrįstu objektyviais duomenimis, todėl mokesčių 
mokėtojo skundą šioje dalyje atmetė kaip nepagrįstą (2011 m. kovo 21 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A575-651/2011)

19.3. Individualiais administraciniais aktais, kuriuos priima viešojo 
administravimo subjektai, yra sprendžiami klausimai dėl skirtingo pobūdžio 
teisinių santykių, kuriuos reguliuoja specialios teisės normos, skirtos tik šiems 
teisiniams santykiams reglamentuoti. Tai lemia, kad ir skirtinguose teisiniuose 
santykiuose priimamų individualių administracinių aktų turinys gali būti 
skirtingas (pagal apimtį, struktūrą ir pan.), nes gali būti sąlygotas tų specialiųjų 
teisės normų reikalavimų, kurios reglamentuoja atitinkamus teisinius 
santykius. Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant individualaus administracinio 
akto teisėtumą Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio taikymo 
aspektu, turi būti atsižvelgiama ir į tuos teisės aktus, kurie reguliuoja konkretų 
teisinį santykį, t. y. turi būti įvertinama, kokie ir kokia apimtimi yra teisiškai 
reikšmingi faktai bei kokios konkrečios materialinės teisės normos asmeniui 
gali sudaryti atitinkamas prielaidas bei sąlygas, kad būtų sukurtos, panaikintos 
ar pakeistos asmens subjektinės teisės tam tikruose teisiniuose santykiuose 
(2010 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1116/2010. 
Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010, p. 180–191). Administracinėje 
byloje Nr. A556-336/2011 išplėstinė teisėjų kolegija, pasisakydama dėl mokesčių 
administratoriaus pareigos paisyti Viešojo administravimo įstatymo 8 
straipsnio 1 dalies („individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas 
objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio 
priemonės turi būti motyvuotos“)  reikalavimo, taip pat yra pažymėjusi, jog kai 
nėra pagrindo atitinkamą individualų administracinį aktą pripažinti visiškai 
nemotyvuotu, kiekvienu konkrečiu atveju, spręsdamas dėl tokio akto atitikties 
pastarosios įstatymo nuostatos reikalavimams, teismas privalo ad hoc įvertinti, 
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ar nustatyti turinio (teisinio ir faktinio pagrindimo, motyvacijos) trūkumai 
yra esminiai, sukliudę šio individualaus administracinio akto adresatams 
suprasti atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir turinį, identifikuoti jų 
teisių, pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą, šio pasikeitimo pagrindus 
ir apimtį, tinkamai įgyvendinti šiuo aktu suteiktas teises ar (ir) įvykdyti 
nustatytas pareigas bei įstatymų nustatyta tvarka efektyviai realizuoti teisę 
į (galimai) pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybą. Šis vertinimas turi būti 
atliekamas individualaus administracinio akto adresato (mokesčių mokėtojo) 
požiūriu, t. y. būtent to, kuris turi teisę žinoti ir suprasti, dėl kokios priežasties 
ir kuo remiantis priimtas konkretus sprendimas, be kita ko, atsižvelgiant 
ir į pastarajam asmeniui žinomas aplinkybes, lėmusias minėtą sprendimą. 
Šioje administracinėje byloje buvo nustatyta, jog mokesčių mokėtojui buvo 
žinoma apie mokestinio patikrinimo metu nustatytą mokestinę nepriemoką 
(dėl šios mokestinės prievolės jis buvo inicijavęs mokestinį ginčą), jam buvo 
įteiktas raginimas geruoju šią mokestinę nepriemoką įvykdyti (pastarajame 
raginime buvo nurodytas faktinis raginamų sumokėti mokesčių ir su jais 
susijusių sumų pagrindas), kartu su sprendimu priverstinai išieškoti mokestinę 
nepriemoką buvo pateikta ataskaita, iš kurios turinio buvo galima spręsti, 
kad išieškomos patikrinimo akte bei minėtame raginime nurodytos sumos. 
Atsižvelgdama į tai, kas paminėta anksčiau, taip pat atkreipusi dėmesį į tai, jog 
ginčytame sprendime priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką iš mokesčių 
mokėtojo turto buvo nurodytas tam tikras teisinis jo (sprendimo) priėmimo 
pagrindas, išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi konkrečias faktines aplinkybes 
bei mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo procedūros teisinį 
reguliavimą, nusprendė, kad mokesčių mokėtojas šiuo atveju iš esmės galėjo ir 
turėjo suvokti (suprasti) priimto sprendimo faktinius ir teisinius pagrindus, jo 
priėmimo motyvus, todėl nebuvo pakankamo pagrindo ginčijamą sprendimą 
pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti (2011 m. birželio 27 d. išplėstinės teisėjų 
kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-336/2011).

19.4. Paminėtina ir tai, jog pati centrinio mokesčių administratoriaus 
patvirtinta atitinkamo sprendimo forma nelaikytina individualiu 
administraciniu aktu ir dėl šios priežasties jai netaikytini minėti Viešojo 
administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimai. Tik konkrečiu atveju 
priimtas sprendimas pagal pastarąją formą gali būti laikomas individualiu 
administraciniu aktu, kuriam taikytini minėti reikalavimai (2009 m. balandžio 4 
d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. I822-21/2009).

19.5. Pastebėtina, jog Mokesčių administravimo įstatymo 34 straipsnis 
nedraudžia mokesčių administratoriui (jo pareigūnui) įforminti sprendimų 
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(veiksmų), kai centrinis mokesčių administratoriaus nėra patvirtinęs 
atitinkamos formos. Be to, faktas, jog atitinkamus mokesčių administratoriaus 
atliekamus veiksmus įforminančio sprendimo forma nėra nustatyta 
(patvirtinta) centrinio mokesčių administratoriaus, negali būti lemiamas 
sprendžiant, ar dokumentas laikytinas individualiu administraciniu aktu. 
Lemiamu kriterijumi turėtų būti atitinkamo dokumento turinys (2007 m. kovo 
16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-277/2007).

III. Mokesčių mokėtojas

Mokesčių mokėtojo samprata

20. Mokesčių mokėtojas – asmuo, kuriam pagal mokesčio įstatymą 
yra nustatyta prievolė mokėti mokestį. Mokesčių mokėtoju pagal Mokesčių 
administravimo įstatymą laikomas ir mokestį išskaičiuojantis asmuo, tai yra 
šio įstatymo nuostatos minėtam asmeniui taikomos taip pat kaip ir mokesčių 
mokėtojui, išskyrus tiesiogiai numatytus specialius atvejus. Muitų atžvilgiu 
mokesčių mokėtoju laikomas asmuo, privalantis sumokėti skolą muitinei 
(skolininkas) (Mokesčių administravimo įstatymo 2 str. 15 d.). Pastaroji sąvoka 
yra bendrinė, apimanti visų rūšių mokesčių mokėtojus, neatsiejama nuo kitų 
Mokesčių administravimo įstatymo nuostatų (2009 m. lapkričio 17 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. P556-272/2009).

Paminėtina ir tai, jog Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje 
iš esmės nuosekliai laikomasi pozicijos, jog asmens pripažinimui mokesčių 
mokėtoju, t. y. asmeniu, kuriam pagal mokesčio įstatymą yra nustatyta prievolė 
mokėti mokestį (Mokesčių administravimo įstatymo 2 str. 15 d.), neturi įtakos 
aplinkybė, jog atitinkama mokestinė prievolė atsirado dėl neteisėtų trečiųjų 
asmenų veiksmų (plačiau šiuo klausimu skaitykite apibendrinimo poskyrį 
„Mokesčių teisės santykis su kitų teisės šakų normomis“, 2 punktas).

Mokesčių administravimo įstatymo 91 ir 92 straipsniai numato mirusio, 
reorganizuoto ar pertvarkyto mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės 
perėjimą jų teisių perėmėjams (paveldėtojams). Pavyzdžiui, administracinėje 
byloje Nr. A502-294/2009 teisėjų kolegija pripažino, kad nustačius, jog IĮ 
„Senamiesčio agentūra“ savininko sprendimu buvo reorganizuota į UAB 
„Senamiesčio agentūra“, buvo tinkamai nuspręsta, jog pastarajai perėjo ne 
tik reorganizuoto juridinio asmens teisės, bet ir pareigos, taip pat ir pareiga 
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padengti nesumokėtus mokesčius (Mokesčių administravimo įstatymo 91 str. 
2 d.), todėl mokesčių administratorius pagrįstai priskaičiavo mokesčius būtent 
UAB „Senamiesčio agentūra“ (2009 m. kovo 6 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A502-294/2009).

21. Mokestį išskaičiuojantis asmuo – asmuo, kuriam mokesčių teisės 
aktuose nustatyta prievolė išskaičiuoti mokesčių mokėtojo mokestį ir jį 
sumokėti į biudžetą (Mokesčių administravimo įstatymo 2 str. 16 d.). Kaip 
yra pažymėjęs Vyriausiasis administracinis teismas, mokestį kaip prievolę 
valstybei struktūriškai sudaro pareiga mokėti įstatymo nustatytą mokestį ir 
pareiga laikytis įstatymo nustatytos mokesčio mokėjimo tvarkos. Daugumos 
mokesčių atžvilgiu šios dvi pareigos sutampa ir už tinkamą vykdymą 
atsako vienas asmuo – savarankiškas mokesčio mokėtojas. Tačiau galimi 
dvejopos mokestinės prievolės atvejai, kai vienas asmuo pagal mokesčio 
įstatymą privalo mokėti mokestį, o kitas asmuo šią prievolę faktiškai atlieka, 
sumokėdamas (pervesdamas) į biudžetą nustatyta tvarka apskaičiuotą mokestį. 
Šiuo atveju viena mokestinė prievolė tenka mokesčio mokėtojui ir mokestį 
išskaičiuojančiam asmeniui. Tokiu atveju mokestį išskaičiuojantis asmuo 
paprastai pakeičia mokesčių mokėtoją, t. y. jam Mokesčių administravimo 
įstatymo nuostatos inter alia nuostatos, reglamentuojančios atsakomybę už 
mokesčio įstatymuose numatytų pareigų nevykdymą, taikomos analogiškai 
kaip ir mokesčių mokėtojui, o išimtys galimos tik tiesiogiai specialiai 
numatytais atvejais (2010 m. balandžio 12 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A438-359/2010).

21.1. Administracinėje byloje Nr. A14-548/2007 nesutikimą su naujai 
apskaičiuotomis mokėtinomis mokesčių sumomis UAB „Senovė“ (pareiškėjas), 
be kita ko, grindė tuo, kad mokesčių administratorius nepagrįstai jam perkėlė 
prievolę mokėti fizinių asmenų pajamų mokestį, nes tikrieji mokesčio 
mokėtojai yra pardavėjai (fiziniai asmenys), iš kurių pareiškėjas įsigijo žemės 
sklypus. Šioje byloje taikyta Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo 
įstatymo (1990 m. spalio 5 d. įstatymo Nr. I-641 redakcija) 34 straipsnio 2 
dalis nustatė, kad ,,tais atvejais, kai šio įstatymo 33 straipsnyje nurodytas 
pajamas mokėtojas gauna iš įmonių, įstaigų ir organizacijų arba per jas, pajamų 
mokestį išskaito ir sumoka į biudžetą šios įmonės, įstaigos ir organizacijos“. 
Pasak teisėjų kolegijos, ginčo situacijoje pareiškėjas, būdamas žemės sklypų 
pirkėju, fiziniams asmenims išmokėjo lėšas už perkamą žemę. Taigi įstatyminė 
pareiga sumokėti į biudžetą pajamų mokestį ginčo atveju teko pareiškėjui, 
kaip mokestį išskaičiuojančiam asmeniui, todėl jis buvo atsakingas ir už šios 
pareigos nevykdymą. Mokesčių įstatymai nereglamentuoja santykių tarp 
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mokesčio mokėtojo ir mokestį išskaičiuojančio asmens, atsirandančių dėl to, 
kad mokesčio mokėtojas be pagrindo sutaupo lėšas (2007 m. gegužės 28 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A14-548/2007).

21.2. Tačiau iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad 
tam tikrais atvejais mokestį išskaičiuojantis asmuo gali būti atleistas nuo pareigų, 
susijusių su mokesčio išskaičiavimu ir sumokėjimu. Administracinėje byloje 
Nr. A442-965/2010 kaip apžvelgiamos mokestį išskaičiuojančio asmens pareigos 
išimtis buvo pripažintas Mokesčių administravimo įstatymo 69 straipsnio 1 
dalyje numatytų aplinkybių (mokesčio mokėtojo sandoris, ūkinė operacija ar 
bet kokia jų grupė sudaromi turint tikslą gauti mokestinę naudą, t. y. tiesiogiai 
ar netiesiogiai nukelti mokesčio mokėjimo terminus, sumažinti mokėtiną 
mokesčio sumą arba visiškai išvengti mokesčio mokėjimo, arba padidinti 
grąžintiną (įskaitytiną) mokesčio permoką (skirtumą), arba sutrumpinti 
mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo terminus) konstatavimas. Šioje byloje 
nustatyta, jog gyventojas, pirkimo–pardavimo sutartyje nepagrįstai sumažinęs 
žemės su nebaigtais statyti statiniais kainą (ši kaina buvo sumažinta dėl neva 
neatliktų statybos darbų, kurie faktiškai buvo atlikti), gavo naudos natūra. 
Teisėjų kolegija, nagrinėdama šį ginčą, visų pirma atkreipė dėmesį į ankstesnę 
teismo praktiką, pagal kurią, konstatavus Mokesčių administravimo įstatymo 
69 straipsnio 1 dalyje numatytas sąlygas (sudarius sandorį(-ius), kurio(-ių) 
vienintelis tikslas – mokestinės naudos gavimas), Gyventojų pajamų mokesčio 
įstatymo 23 straipsnyje įtvirtinta taisyklė, kad gyventojų pajamų mokestį nuo 
A klasei priskirtų pajamų sumoka mokestį išskaičiuojantis asmuo, gali būti 
netaikoma. Priešingu atveju galėtų būti pažeisti teisingumo, protingumo ir 
sąžiningo mokesčių mokėjimo principai, kadangi gyventojas, kuriam numatyta 
pagrindinė mokesčių mokėjimo pareiga, fiktyviai, motyvuodamas vieninteliu 
tikslu – mokestinės naudos siekiu, gali perkelti gyventojų pajamų mokesčio 
mokėjimą kitam subjektui ir taip piktnaudžiauti savo mokestinėmis teisėmis. 
Taigi tais atvejais, kai nustatomos Mokesčių administravimo įstatymo 69 
straipsnio 1 dalyje įtvirtintos sąlygos dėl mokestinės naudos (priešingos teisei) 
gavimo, nesumokėtas mokestis gali būti tiesiogiai išieškotas iš asmens, gavusio 
tokią mokestinę naudą, t. y. netaikant Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 
23 straipsnio nuostatų. Šiomis aplinkybėmis, akcentuodama, jog aptartu atveju 
mokestinę naudą gavo mokesčių mokėtojas, teisėjų kolegija konstatavo, jog šiuo 
atveju iš jo (mokesčių mokėtojo, o ne mokesčius išskaičiuojančio asmens) gali 
būti išieškotas gyventojų pajamų mokestis už natūra gautas pajamas (2010 m. 
rugsėjo 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A442-965/2010; taip pat žr. 
2010 m. balandžio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-359/2010).
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Mokesčių mokėtojo teisės ir pareigos

22. Bendrosios mokesčių mokėtojo teisės mokestiniuose teisiniuose 
santykiuose yra įtvirtintos Mokesčių administravimo įstatymo 36 straipsnyje. 
Pastebėtina, jog minėtoje nuostatoje pateikiamas teisių sąrašas nėra baigtinis, 
mokesčių mokėtojas naudojasi ir kitomis Mokesčių administravimo įstatymo 
ir kitų įstatymų bei jų lydimųjų teisės aktų suteiktomis teisėmis (Mokesčių 
administravimo įstatymo 36 str. 13 p.). Minėtame įstatymo straipsnyje yra 
įtvirtinta, kad mokesčių mokėtojas turi teisę:

22.1. iš mokesčių administratoriaus gauti nemokamą informaciją apie 
mokesčius, jų lengvatas, informaciją apie galiojančius mokesčių teisės aktus 
bei kitą informaciją, reikalingą jo mokestinėms prievolėms vykdyti (1 p.), taip 
pat gauti konsultacijas mokesčių mokėjimo klausimais (2 p.) (šiuo klausimu 
žr. apibendrinimo poskyrį „Mokesčių administratoriaus atliekamas mokesčių 
įstatymų aiškinimas“, 8 punktas);

22.2. reikalauti laiku grąžinti (įskaityti) mokesčio permokas (3 p.) (šiuo 
klausimu plačiau skaitykite šio apibendrinimo skyrių „Mokesčio permokos 
(skirtumo) grąžinimas (įskaitymas)“, 40–42 punktai);

22.3. asmeniškai dalyvauti arba būti atstovaujamas (jei įstatymai tokio 
atstovavimo tiesiogiai nedraudžia) savo atstovo pagal įstatymą ar įgalioto 
atstovo esant santykių su mokesčių administratoriumi, taip pat mokestinį ginčą 
nagrinėjančiose institucijose (4 p.);

22.4. dalyvauti mokestinio patikrinimo procese (5 p.), teikti paaiškinimus 
ir atsikirtimus dėl patikrinimo akto (6 p.), gauti sprendimą dėl patikrinimo 
akto tvirtinimo, taip pat visus kitus dėl jo priimtus mokesčių administratoriaus 
sprendimus, susijusius su mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės dydžiu 
(7 p.) (šis klausimas bus apžvelgtas II-oje šio apibendrinimo dalyje, kurią 
planuojama publikuoti kitame Vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje);

22.5. nevykdyti neteisėtų mokesčių administratoriaus nurodymų, 
įskaitant teisę atsisakyti pateikti informaciją, jei nurodymas pateikiamas dėl 
duomenų, kuriais mokesčių mokėtojas nedisponuoja ir pagal galiojančius teisės 
aktus kaupti neprivalo (8 p.), taip pat reikalauti, kad mokesčių administratorius, 
atlikdamas administravimo veiksmus mokesčių mokėtojo atžvilgiu, tiksliai 
laikytųsi mokesčių teisės aktuose numatytų procedūrų ir neviršytų jam 
suteiktų įgaliojimų (9 p.) (šiuo klausimu žr. apibendrinimo skyrių „Mokesčių 
administratoriaus pareigos ir jų vykdymas“, 12–15 punktai);
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22.6. reikalauti užtikrinti informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumą 
(10 p.). Pastaroji mokesčių administratoriaus pareiga yra eksplicitiškai 
įtvirtinta Mokesčių administravimo įstatymo 32 straipsnio 5 punkte, o 
šios pareigos įgyvendinimo sąlygas, be kita ko, nustato to paties įstatymo 
38 straipsnis. Atvejai ir subjektai, kuriems gali būti atskleidžiama pastarojo 
straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, kuri turi būti laikoma paslaptyje, yra 
nurodyti Mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnyje. Paminėtina, jog 
iš esmės panašus sąrašas buvo pateiktas ir iki 2004 m. gegužės 1 d. galiojusio 
Mokesčių administravimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje. Administracinėje 
byloje Nr. A3-267/2001 teisėjų kolegija pabrėžė, jog pastarojoje nuostatoje 
įstatymų leidėjas pateikė išsamų sąrašą asmenų, kuriems gali būti paskleista 
informacija, susijusi su mokesčio mokėtoju, be mokesčio mokėtojo sutikimo. 
Kadangi pareiškėjas į nurodytą sąrašą asmenų nepateko, teismas pripažino, jog 
mokesčių administratorius pagrįstai atsisakė suteikti prašytą informaciją apie 
mokesčių mokėtoją (2001 m. vasario 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A3-267/2001);

22.7. reikalauti atlyginti neteisėta mokesčių administratoriaus veika 
padarytą turtinę ir neturtinę žalą (pvz., žr. 2007 m. spalio 5 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A8-483/2007);

22.8. įstatymų nustatyta tvarka apskųsti bet kokį mokesčių 
administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą ar jo neatlikimą (12 p.) (apie 
mokestinių ginčų nagrinėjimą ikiteismine tvarka skaitykite Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne 
per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas apibendrinimo II dalį 
(Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010, p. 575–611); papildomai mokesčių 
mokėtojo teisės skųsti mokesčių administratoriaus veiksmus (neveikimą) 
klausimas bus apžvelgtas ir II-oje šio apibendrinimo dalyje, kurią planuojama 
publikuoti kitame biuletenyje).

23. Bendrosios mokesčių mokėtojo pareigos. Mokesčių administravimo 
įstatymo 40 straipsnis pateikia bendrųjų mokesčių mokėtojo pareigų sąrašą, 
kuris, vadovaujantis šio straipsnio 10 punktu, nėra baigtinis. Pagal šią nuostata 
mokesčių mokėtojas privalo:

23.1. laiku ir tiksliai įvykdyti mokestinę prievolę (1 p.), teisingai 
apskaičiuoti mokestį, vadovaudamasis mokesčių įstatymais (4 p.), laiku pateikti 
mokesčių deklaracijas ir kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus (5 p.). 
Administracinėje byloje Nr. A438-8/2011, atsižvelgusi į paminėtas pareigas, 
teisėjų kolegija padarė išvadą, jog pareiškėja, kaip mokesčių mokėtoja ir PVM 
apmokestinamą ekonominę veiklą vykdantis asmuo, privalėjo savarankiškai 
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domėtis jai tenkančias mokestines prievoles apibrėžiančių teisės norminių 
aktų reikalavimais ir juos vykdyti. Todėl apeliacinės instancijos teismas jos 
argumentus, kad ji nežinojo ir nesuvokė, o mokesčių administratoriaus 
pareigūnai jai nepaaiškino apie prievolę registruotis PVM mokėtoja ir 
mokėti PVM, atmetė kaip nereikšmingus (2011 m. balandžio 11 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A438-8/2011). Administracinėje byloje Nr. 
A442-1218/2009 Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad už tinkamą 
mokestinės prievolės vykdymą pirmiausia yra atsakingas pats mokesčių 
mokėtojas. Jis privalo žinoti (išsiaiškinti) savo su mokesčių mokėjimu susijusias 
pareigas, jas tinkamai vykdyti. Asmuo negali teisinti savo paties pareigų 
nevykdymo kitų asmenų (mokesčių administratoriaus) nepakankamai atlikta 
jo veiklos kontrole (2009 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A442-1218/2009) (šiuo klausimu taip pat žr. apibendrinimo skyrių „Mokestinės 
prievolės vykdymo tvarka“, 38 ir 39 punktai);

23.2. bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, vykdyti jo teisėtus 
nurodymus ir netrukdyti įgyvendinti įstatymų suteiktų teisių (2 p.) (apie 
mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo bendradarbiavimą skaitykite 
šio apibendrinimo poskyrį „Pareiga bendradarbiauti su mokesčių mokėtoju“,  15 
punktas);

23.3. teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti apskaitą, saugoti apskaitos 
dokumentus ir registrus, taip pat kitus dokumentus (6 p.) (plačiau skaitykite 
apibendrinimo 31.3 punktą „Netinkamas apskaitos tvarkymas“);

23.4. sudaryti mokesčių administratoriui patikrinimui atlikti reikiamas 
sąlygas, kai patikrinimas atliekamas nuvykus pas mokesčių mokėtoją (7 
p.), pateikti mokesčių administratoriui visus patikrinimui atlikti reikiamus 
dokumentus, kompiuteriu tvarkomos apskaitos duomenis bei kitą informaciją 
(8 p.) (Vyriausiojo administracinio teismo praktikos apžvalga šiais klausimais 
bus pateikta II-oje šio apibendrinimo dalyje, kurią planuojama publikuoti kitame 
biuletenyje).

IV. Mokesčio apskaičiavimas

Mokesčio apskaičiavimas ir perskaičiavimas

24. Mokesčių mokėtojo pareiga apskaičiuoti mokesčius, be kita 
ko, yra įtvirtinta Mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 1 dalyje. 
Pastarojoje nuostatoje įtvirtinta, jog vadovaudamasis mokesčių teisės aktais, 
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priklausantį mokėti mokestį apskaičiuoja pats mokesčių mokėtojas, išskyrus 
atitinkamuose mokesčių teisės aktuose numatytas išimtis. Pastebėjęs, kad 
mokestis buvo apskaičiuotas neteisingai, mokesčių mokėtojas jį perskaičiuoja. 
Taigi mokesčių mokėtojas turi pareigą pats teisingai apskaičiuoti mokestį 
(Mokesčių administravimo įstatymo 40 str. 4 p.). Jeigu mokesčių mokėtojui, 
vykdant šią pareigą, iškyla neaiškumų, jis gali kreiptis konsultacijos į mokesčių 
administratorių (Mokesčių administravimo įstatymo 36 str. 1 ir 2 p.). Tuo 
tarpu mokesčių administratorius mokesčio deklaravimo metu negali žinoti 
visų reikšmingų mokesčių mokėtojo veiklos aplinkybių. Atsižvelgdama į tai, 
administracinėje byloje Nr. A442-1489/2011 teisėjų kolegija pažymėjo, jog 
pareiškėja apeliaciniame skunde nepagrįstai kaltino mokesčių administratorių 
tuo, kad jis, gaudamas jos deklaracijas, neinformavo apie galimus individualios 
veiklos požymius. Šiuo atveju visapusiškai įvertinti mokesčių mokėtojo 
mokestinių prievolių vykdymo tinkamumą mokesčių administratorius galėjo 
tik Mokesčių administravimo įstatymo VI skyriaus nustatyta tvarka atlikęs 
mokestinį patikrinimą, ir tai nagrinėjamu atveju buvo padaryta (2011 m. 
birželio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1489/2011).

24.1. Mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 3 dalis įtvirtina, 
jog Mokesčių administravimo įstatyme, jei jo atitinkamuose straipsniuose 
nenustatyta kitaip, naudojama mokesčio apskaičiavimo sąvoka apima ir 
mokestį išskaičiuojančio asmens atliekamą mokesčių išskaičiavimą.

24.2. Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas teisės aktų nustatyta tvarka 
neapskaičiavo mokesčio arba neteisingai apskaičiavęs jo neperskaičiavo, mokesčių 
mokėtojui priklausantį mokėti mokestį apskaičiuoja mokesčių administratorius, 
remdamasis mokesčių mokėtojo pateiktomis mokesčių deklaracijomis, apskaitos 
bei kitais dokumentais arba kitais Mokesčių administravimo įstatyme numatytais 
specialiais mokesčių apskaičiavimo būdais (Mokesčių administravimo 
įstatymo 66 str. 2 d.) (plačiau šiuo klausimu žr. apibendrinimo skyrius „Mokesčių 
apskaičiavimas taikant turinio viršenybės prieš formą principą“, 28–30 punktai; 
„Mokesčio apskaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą“, 31–33 
punktai; „Susitarimas dėl mokesčių dydžio“, 34 ir 35 punktai).

25. Mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatis. Mokesčių 
administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalis nustato, jog, jeigu kitaip 
nenustatyta atitinkamo mokesčio įstatyme, mokesčių mokėtojas ar mokesčių 
administratorius mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip 
už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus 
atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, 
sausio 1 dienos. 
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25.1. Administracinėje byloje A15-485/2005 Vyriausiasis administracinis 
teismas, nurodęs, jog mokestiniuose ginčuose mokesčio apskaičiavimo ir 
perskaičiavimo senatį teismas privalo taikyti ex officio (savo iniciatyva), 
konstatavo, jog to nepadaręs pirmosios instancijos teismas pažeidė Mokesčių 
administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalį (2005 m. balandžio 27 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A15-485/2005). 

25.2. Paminėtina, jog Vyriausiasis administracinis teismas yra nusprendęs, 
jog aptariamas senaties terminas neriboja mokesčių administratoriaus teisės 
nustatyti ir vertinti į šį terminą nepatenkančias faktines aplinkybes, kurios 
yra reikšmingos apskaičiuojamiems (perskaičiuojamiems) mokesčiams ir 
susijusioms sumoms. 

Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A438-201/2011 buvo nustatyta, 
jog mokesčių administratorius, atlikdamas patikrinimą, gyventojų pajamų 
mokestį apskaičiavo už 2003 m. laikotarpį, kuris pateko į penkerius praėjusius 
kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada pradedama 
mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos (mokestinis 
patikrinimas buvo pradėtas 2008 m. gruodžio 15 d.). Kaip buvo matyti iš 
mokesčių administratoriaus surašyto pareiškėjo mokestinio patikrinimo 
akto turinio, atliekant mokestinį patikrinimą buvo vertinami gyventojų 
pajamų mokesčio apskaičiavimui svarbūs duomenys apie pareiškėjo 2003 
m. gautas pajamas, taip pat apie 2003 m. patirtas išlaidas. Šiuo atveju 
mokestinio patikrinimo metu nebuvo sprendžiamas klausimas dėl pareiškėjo 
apmokestinimo už 2001 m. mokestinį laikotarpį, nes mokesčių administratorius 
netyrė, nenagrinėjo bei nenustatinėjo su šiuo laikotarpiu sietinų pareiškėjo 
apmokestinamųjų pajamų. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog atliekant mokestinį 
patikrinimą, 2001 m. spalio 29 d. senovinių daiktų pirkimo–pardavimo sutartis 
buvo vertinama vien tik kaip įrodymas, pagrindžiantis turto įsigijimo šaltinius 
(gautas pajamas bei turėtas išlaidas) būtent 2003 m. mokestiniu laikotarpiu, 
kuriam nagrinėtu atveju netaikytinas Mokesčių administravimo įstatymo 
68 straipsnio 1 dalyje apibrėžtas mokesčio apskaičiavimo (perskaičiavimo) 
senaties terminas (į šią sutartį buvo atsižvelgta tik kaip į bylai įrodomąją 
reikšmę turintį faktą, vertinant 2003 m. mokestinį laikotarpį). Teisėjų kolegija 
taip pat akcentavo, jog nei Mokesčių administravimo įstatymas, nei kiti 
įstatymai nenumato jokių apribojimų tiek mokesčių mokėtojui, tiek mokesčių 
administratoriui apskaičiuojant bei perskaičiuojant mokesčius už tam tikrą 
mokestinį laikotarpį remtis (vadovautis) papildoma įrodomąja medžiaga, 
kurioje užfiksuotos ankstesniais laikotarpiais atsiradusios faktinės aplinkybės, 
svarbios teisingam mokesčio apskaičiavimui (perskaičiavimui). Tokiais atvejais, 
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vertinant šią įrodomąją medžiagą bei nustatant jos reikšmę, vadovaujamasi 
ne Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalies nuostatomis, 
bet atsižvelgiama į bendrąsias įstatymuose įtvirtintas įrodinėjimo taisykles 
(vertinama, ar ši medžiaga atitinka įrodymų sampratą, nustatomas įrodymų 
leistinumas, sąsajumas ir panašios aplinkybės) (2011 m. vasario 4 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A438-201/2011).

25.3. Atvejais, kai mokestis apskaičiuojamas ar perskaičiuojamas atliekant 
mokestinį patikrinimą, Vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi 
pozicijos, jog Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio taikymo 
požiūriu šioje teisės normoje nustatyto termino skaičiavimo pradžia yra 
siejama ne su mokesčių mokėtojo patikrinimo pabaiga, o su tokio patikrinimo 
pradžia (pvz., 2009 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A143-214/2009).

Administracinėje byloje Nr. A442-1431/2009 Vyriausiasis administracinis 
teismas konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai aptariamo 
termino atskaitos pradžią susiejo su mokestinio patikrinimo pradžia (pavedimo 
tikrinti išrašymu), ir nustatęs, jog mokestinis patikrinimas buvo pradėtas 2004 
m. gruodžio 15 d., pagrįstai konstatavo, jog mokesčių administratorius turėjo 
teisę tikrinti pareiškėją ir už 1999 metus. Mokestinis patikrinimas iš esmės yra 
mokesčių administratoriaus atliekamas mokesčių mokėtojo vykdomo mokesčių 
apskaičiavimo patikrinimas (Mokesčių administravimo įstatymo 2 str. 21 
d.). Visa mokestinio patikrinimo procedūra yra nukreipta būtent į mokesčių 
apskaičiavimą ar perskaičiavimą, todėl pradėjus mokestinį patikrinimą kartu 
prasideda ir mokesčių administratoriaus vykdomas mokesčių apskaičiavimas 
ar perskaičiavimas (2009 m. lapkričio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A442-1431/2009).

25.4. Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 
2 dalimi, šio įstatymo nustatyta tvarka mokesčių administratoriui atliekant 
pakartotinį mokesčių mokėtojo patikrinimą, Mokesčių administravimo 
įstatymo 68 straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos, tačiau mokesčių 
administratorius tokio patikrinimo metu negali apskaičiuoti mokesčio už 
ilgesnį laikotarpį negu pirminio patikrinimo metu. 

Administracinėje byloje Nr. A556-521/2009, be kita ko, buvo sprendžiamas 
klausimas dėl minėtos 5 metų senaties taikymo pakartotinio patikrinimo 
atveju, kai pirminio patikrinimo metu galiojęs Mokesčių administravimo 
įstatymas numatė 10 metų mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo terminą. 
Pritardama mokesčių administratoriaus pozicijai, jog minėtas 5 metų terminas 
šiuo atveju netaikytinas, teisėjų kolegija iš esmės nusprendė, kad vadovaujantis 
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Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 2 dalimi, nagrinėjamu atveju 
mokesčių administratorius pakartotinio patikrinimo metu galėjo perskaičiuoti 
mokesčius ir už ilgesnį nei 5 prieš tai buvusių ir einamųjų metų laikotarpį, 
nes pirminio patikrinimo metu galiojo ir buvo taikytas ilgesnis senaties 
terminas. Nustatęs, jog atliekant pakartotinį patikrinimą mokesčiai bei su jais 
susijusios sumos apskaičiuoti už ne ilgesnį laikotarpį nei pirminio patikrinimo 
metu, taip pat ne ilgesnį nei 10 metų laikotarpį, teismas atsisakė tenkinti 
mokesčių mokėtojo apeliacinį skundą šioje dalyje (2009 m. balandžio 16 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A556-521/2009). Administracinėje byloje 
A442-301/2011 buvo nustatyta, kad nuo 2007 m. gegužės 10 d. pradėjus pirminį 
pareiškėjo mokestinį patikrinimą, vadovaujantis Mokesčių administravimo 
įstatymo 68 straipsnio 1 dalimi, buvo galima apskaičiuoti pelno mokestį už 
2002 metus. Atlikus pakartotinį pareiškėjo patikrinimą, 2009 m. kovo 18 d. 
sprendimu papildomai buvo apskaičiuotas pelno mokestis už 2002 metus ir su 
šiuo mokesčiu susijusios sumos. Taigi, kaip pažymėjo teisėjų kolegija, atliekant 
pakartotinį mokesčių mokėtojo patikrinimą, mokesčių administratorius 
pakartotinio patikrinimo metu apskaičiavo pelno mokestį už laikotarpį, 
kuris nebuvo ilgesnis negu pirminio patikrinimo metu. Todėl nagrinėjamu 
atveju Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnyje nustatytas mokesčio 
apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties terminas nebuvo pažeistas (2011 m. 
kovo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-301/2011).

Mokesčio apskaičiavimo teisingumo pagrindimas

26. Mokesčių administratoriui tenkanti įrodinėjimo našta. 
Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnio 1 dalimi, 
mokesčių administratorius privalo pagrįsti jo mokesčių mokėtojui 
apskaičiuotas mokesčio ir su juo susijusias sumas. Pažymėtina, kad teisės 
aktai nenustato dokumentų, kuriais mokesčių administratorius gali grįsti 
apskaičiuotus mokesčius, sąrašo, todėl mokesčių mokėtojui apskaičiuotos 
mokesčio ir su juo susijusios sumos gali būti grindžiamos įrodymų leistinumo 
kriterijus atitinkančiais dokumentais (2011 m. gegužės 24 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A442-1427/2011).

26.1. Paminėtos Mokesčių administravimo įstatymo nuostatos taikymo 
atvejais Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog 
mokesčių administratorius apskaičiuodamas mokesčius privalo remtis 
objektyvia informacija, nustatoma renkant ir nešališkai vertinant visus 
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įrodymus. Visų pirma mokesčių administratorius turi turėti atitinkamus 
įrodymus priimdamas ir grįsdamas savo sprendimus, taip pat surinkti ir teikti 
juos (2010 m. lapkričio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1527/2010 
ir 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-973/2010). 
Būtent mokesčių administratorius, o ne teismas turi pareigą pagrįsti mokesčių 
mokėtojui apskaičiuotas mokesčio ir su juo susijusias sumas (2010 m. lapkričio 
8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-1375/2010; 2010 m. rugsėjo 6 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-984/2010).

Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A14-202/2005 teisėjų kolegija 
konstatavo, jog centrinio mokesčio administratoriaus sprendimas buvo 
paremtas prieštaringais duomenimis apie ginčo turto tikslinę paskirtį ir vertę, 
todėl negalėjo būti laikomas pagrįstu ir paliktas galioti. Esant būtinybei surinkti 
papildomų įrodymų šiems prieštaravimams pašalinti, mokestinis ginčas buvo 
grąžintas centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo (2005 m. 
vasario 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-202/2005; taip pat žr. 
2005 m. kovo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A10-345/2005). 

Administracinėje byloje Nr. A8-228/2005 nustatyta, jog atsakovas 
(mokesčių administratorius), nustatydamas faktiškai pareiškėjo (mokesčių 
mokėtojo) įgytų prekių kiekį, rėmėsi iš esmės tik pardavėjo apskaitos 
duomenimis – Gyvulių judėjimo ir pašarų sunaudojimo apskaitos lapais 
– bei visiškai nesirėmė pareiškėjo (pirkėjo) Gyvulių judėjimo ir pašarų 
sunaudojimo apskaitos lapų duomenimis, pripažindamas, jog pareiškėjas 
pagal šiuos dokumentus užpajamavo mažesnį prekių kiekį. Vertindama šią 
aplinkybę teisėjų kolegija nurodė, jog atsakovas savo išvadas dėl prekių kiekio 
iš esmės grindė tokiais apskaitos dokumentais, kurie yra prieštaringi kitiems, 
tokio pat lygmens įrodymų patikimumo prasme, apskaitos dokumentams. 
Pažymėjusi, jog įrodymų prieštaringumas įrodymų vertinimo prasme yra 
pagrindas abejoti išvadų, kurios priimtos dėl tokių įrodymų, pagrįstumu, 
teisėjų kolegija šiuo konkrečiu atveju iš esmės atsisakė atsakovo argumentus, 
paremtus vien minėtu dokumentu, pripažinti pagrįstais (2005 m. kovo 3 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A8-228/2005). Administracinėje byloje 
Nr. A442-203/2011, be kita ko, buvo kilęs ginčas dėl dviejų akcijų paketo vertės 
nustatymo ataskaitų, parengtų skirtingų nepriklausomų turto vertintojų. 
Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs minėtas vertinimo ataskaitas, 
konstatavo, kad mokesčių administratorius pagrįstai vadovavosi vieno iš 
turto vertintojų pateikta vertinimo ataskaita, nes kitas, atlikdamas vertinimą, 
laikėsi netinkamos metodikos. Pažymėjusi, kad minėtos ataskaitos – tai 
įrodymai, kurie buvo surinkti panaudojant specialias žinias, o šių įrodymų 
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vertinimas nagrinėtu atveju taip pat turėjo būti atliekamas pasinaudojus 
tokiomis pačiomis specialiomis žiniomis, kurių teismas neturi, Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija šiuo konkrečiu atveju perdavė bylą 
pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (2011 m. vasario 14 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A442-203/2011; taip pat žr. 2010 m. gruodžio 20 
d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1655/2010). Tačiau šiuo aspektu 
pabrėžtina, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 
6 dalį, jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Teismas 
įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu 
ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, 
taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Todėl aplinkybė, ar mokesčių 
administratorius įvykdė Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnio 
1 dalyje nustatytą pareigą, labai priklauso nuo konkrečios, t. y. individualios 
situacijos ir visų byloje surinktų įrodymų vertinimo.

26.2. Administracinėje byloje Nr. A11-648/2003 Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų plenarinė sesija, atkreipusi dėmesį, kad 
įrodinėjimo našta teisingai apskaičiuojant mokesčio sumą mokesčio mokėtojo 
patikrinimo metu tenka mokesčių administratoriui, pripažino, jog Mokesčių 
administravimo įstatymo nuostata, kad nesutikdamas su apskaičiuotąja 
suma mokesčių mokėtojas privalo įrodyti, jog apskaičiuotoji suma yra 
neteisinga, neleidžia daryti išvados, kad apskaičiuodamas mokesčius mokesčio 
administratorius gali remtis prielaidomis ir spėliojimais, kuriuos vėliau turi 
paneiginėti mokesčių mokėtojas (2003 m. gruodžio 15 d. plenarinės sesijos 
nutartis administracinėje byloje Nr. A11-648/2003, Administracinių teismų 
praktika Nr. 4, 2003, p. 120–137). 

Priešingai, mokesčių administratorius privalo surinkti visus reikiamus 
duomenis, pagrindžiančius mokesčių administratoriaus apskaičiuotas 
mokesčių sumas. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A10-780/2005 buvo 
nustatyta, jog apmokestindamas pareiškėją fizinių asmenų pajamų mokesčiu, 
mokesčių administratorius rėmėsi iš atitinkamos Latvijos mokesčių institucijos 
gauta informacija apie tai, kad į pareiškėjo sąskaitą Latvijos banke JAV įmonė 
„Baltic Atlant Shipping“ pervedė pareiškėjui atlyginimą. Tačiau pareiškėjas 
ginčijo atidaręs asmeninę sąskaitą minėtame banke ir gavęs per šį banką 
atlyginimą. JAV įmonėje „Baltic Atlant Shipping“ pareiškėjas nedirbo bei 
pateikė tai patvirtinančią šios įmonės buhalterinę pažymą. Pažymoje buvo 
nurodoma, kad į pareiškėjo sąskaitą 6 159,75 JAV doleriai buvo pervesti per 
klaidą ir įmonė šiuos pinigus susigrąžino. Esant tokioms aplinkybėms, teismas 
suabejojo atsakovo gauta informacija, kad pareiškėjas gavo pajamų iš užsienio 
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valstybės įmonės. Šioje konkrečioje byloje teisėjų kolegija konstatavo, kad vien 
informacijos, jog į pareiškėjo sąskaitą buvo pervesta atitinkama pinigų suma, 
nepakanka padaryti išvadą, kad pareiškėjas gavo apmokestinamųjų pajamų 
(2005 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-780/2005; taip 
pat žr. 2008 m. gegužės 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-828/2008).

27. Mokesčių mokėtojui tenkanti įrodinėjimo našta. Pagal bendrąją 
taisyklę, mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su mokesčių administratoriaus 
apskaičiuotomis konkrečiomis mokesčio ir su juo susijusiomis sumomis, 
privalo pagrįsti, kodėl jos yra neteisingos (Mokesčių administravimo įstatymo 
67 str. 2 d.). Taigi nustačius, kad mokesčių administratorius pateikė pakankamai 
duomenų, įrodančių mokesčio ir su juo susijusių sumų apskaičiavimo 
pagrįstumą bei teisingumą, mokesčių mokėtojui, kuris nesutinka su mokesčių 
administratoriaus apskaičiavimu, tenka pareiga įrodyti, jog mokesčių 
administratorius neteisingai apskaičiavo mokesčio ir su juo susijusias sumas. 
Jeigu mokesčių mokėtojas neįvykdo šios pareigos, tai nustačius, jog mokesčių 
administratorius pagrindė mokesčių mokėtojui apskaičiuotą mokestį ir su 
juo susijusias sumas, mokesčių mokėtojui atsiranda mokestinė prievolė (2011 
m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-147/2011; 2011 m. 
gegužės 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1427/2011).

27.1. Aiškindamas Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnio 
2 dalies nuostatą, administracinėje byloje Nr. A15-1280/2005 Vyriausiasis 
administracinis teismas pabrėžė, jog joje vartojama sąvoka „pagrįsti“ turi 
dvejopą reikšmę. Vienu atveju „pagrįsti“ reiškia pateikti pagrįstus argumentus, 
kad pagal mokesčio administratoriaus turimą ir tirtą medžiagą mokestis 
apskaičiuotas neteisingai ar neteisingai nustatyta mokesčio bazė ar neteisingai 
interpretuotos faktinės aplinkybės arba neteisingai taikytos materialinės 
teisės normos. Kitu atveju „pagrįsti“ reiškia pateikti naujus įrodymus, kurie 
patvirtintų faktines aplinkybes, sąlygojančias nustatytos mokesčio bazės 
neteisingumą ar mokesčio dydžio apskaičiavimo neteisingumą arba įrodymus 
apie kitas aplinkybes, kuriomis mokesčių mokėtojas grindžia savo reikalavimą 
(2005 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A15-1280/2005; taip pat 
žr. 2010 m. spalio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1147/2010). 

Kaip pažymėjo Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje 
byloje Nr. A556-1527/2010, kai mokesčių administratorius yra surinkęs 
atitinkamus faktinius duomenis ir jais grindžia apskaičiuotus papildomus 
mokesčius bei su jais susijusias sumas, mokesčių mokėtojui apsiginti 
galimybė atsiranda, kai jis savo ruožtu teikia kitokius faktinius duomenis, 
suponuojančius priešingą nei mokesčių administratoriaus padarytą išvadą. 
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Apsiribojimas vien teiginiais, atsikirtimais, nepagrįstais jokiais įrodymais, 
negali nulemti sprendimo priėmimo mokesčių mokėtojo naudai. Šioje byloje, 
atsižvelgdama į mokesčių administratoriaus surinktus duomenis, teisėjų 
kolegija sprendė, jog mokesčių administratorius pagrįstai pareiškėjo (mokesčių 
mokėtojo) gautas pajamas pripažino apmokestinamosiomis. Kadangi mokesčių 
mokėtojas neteikė jokių įrodymų, leidžiančių daryti priešingą išvadą, o 
apsiribojo abstrakčiais, niekuo neparemtais paaiškinimais apie ginčo pinigų 
priklausomumą kitiems asmenims, Vyriausiasis administracinis teismas 
pripažino, jog mokesčių administratorius turėjo tiek faktinį, tiek teisinį 
pagrindą apskaičiuoti atitinkamus mokesčius bei su jais susijusias sumas (2010 
m. lapkričio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1527/2010; taip pat žr. 
2010 m. rugsėjo 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-983/2010). 

Mokesčių mokėtojui siekiant paneigti apskaičiuotas sumas bei nuginčyti 
mokesčių administratoriaus sprendimą, nepakanka apsiriboti įrodymais 
nepagrįstų paaiškinimų, kontrargumentų teikimu. Mokesčių mokėtojas turėtų 
pateikti tokius įrodymus, kurie suponuotų priešingą išvadą nei daro mokesčių 
administratorius. O tuo atveju, kai nepakanka įrodymų patvirtinti nei mokesčių 
mokėtojo, nei mokesčių administratoriaus nurodomas aplinkybes, sprendimas 
priimtinas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neįrodytų aplinkybių 
įrodinėjimo našta (2010 m. rugsėjo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A556-1023/2010; taip pat žr. 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A556-973/2010).

27.2. Nors, minėta, pagrindinė našta pagrįsti mokesčių mokėtojui 
apskaičiuotą mokestinę prievolę tenka mokesčių administratoriui, kuris privalo 
surinkti visus reikalingus dokumentus ir informaciją, tam tikrais atvejais 
būtina informacija disponuoja tik pats mokesčių mokėtojas. Pavyzdžiui, 
administracinėje byloje Nr. A442-863/2010 buvo konstatuota, jog mokesčių 
administratorius pagrįstai pripažino, kad mokesčių mokėtojas (pareiškėjas) 
kompanijos „Northern American Industrial Funding Inc.“ išduota mokėjimo 
kortele naudojosi asmeniniais tikslais, todėl sumas, kurias jis panaudojo 
atsiskaitydamas minėta kortele, vertino kaip apmokestinamąsias pajamas. 
Tokią išvadą mokesčių administratorius padarė atsižvelgdamas į asmeninį 
prekių ir paslaugų, už kurias atsiskaityta minėta mokėjimo kortele, pobūdį, taip 
pat į aplinkybes, jog mokesčių mokėtojas nepateikė jokių konkrečių įrodymų 
(dokumentų), iš kurių būtų galima spręsti, kada ir kaip jis bendravo su minėtos 
kompanijos atstovais, kaip sprendė dovanų, suvenyrų, kitų paslaugų suteikimo 
kompanijos verslo partneriams klausimus, kaip konkrečiai atsiskaitydavo 
kompanijos atstovams už padarytas konkrečias išlaidas. Pažymėjusi, jog pagal 
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Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnyje įtvirtintas įrodinėjimo 
taisykles neigiamos pasekmės dėl neįrodytų aplinkybių, paneigiančių mokesčių 
administratoriaus argumentus, tenka būtent mokesčių mokėtojui, teisėjų 
kolegija atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą (2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A442-863/2010; taip pat žr. 2010 m. birželio 28 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A556-862/2010; 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A556-1024/2009).

Paminėtina ir administracinė byla Nr. A261-1755/2010, kurioje nustatyta, 
jog mokesčių mokėtojas nedeklaravo B klasės pajamų (gautų keičiant lošimų 
žetonus į pinigus lošimo namuose) ir nesumokėjo gyventojų pajamų mokesčio. 
Mokesčių mokėtojas paaiškino, kad lošimo žetonus jis ne laimėjo, o prieš tai 
įsigijo už savo pinigus lošimams. Sumos, gautos lošimo namuose išsikeitus 
prieš tai įsigytus nepanaudotus žetonus atgal į pinigus, nelaikomos gyventojo 
pajamomis ir pajamų mokesčiu neapmokestinamos. Pateikdamas papildomai 
surinktą informaciją iš UAB „Olympic Casino Group Baltija“, kurioje nurodyta, 
kad ši įmonė neturi techninių galimybių atskirti, ar lošėjas keičia laimėtus 
žetonus, ar anksčiau įsigytus žetonus, mokesčių mokėtojas teigė, kad jam 
neturi būti priskirta pareiga įrodinėti aplinkybes, kurių įrodyti objektyviai 
neįmanoma. Atmesdama šiuos argumentus, teisėjų kolegija nurodė, jog 
preziumuojama, kad pareiškėjas, kaip mokesčių mokėtojas, žinojo arba galėjo 
žinoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, kad iš azartinių lošimų 
gavęs pajamų, privalės tokias pajamas deklaruoti, apskaičiuoti ir pats ar per 
atstovą sumokėti atitinkamo dydžio pajamų mokestį. Todėl jis kaip mokesčių 
mokėtojas privalėjo pasirūpinti atitinkamais dokumentais, patvirtinančiais 
išlaidas, susijusias su azartiniais lošimais ir tokias galimybes galiojantys 
teisės aktai numatė (2011 m. sausio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A261-1755/2010).

Pastebėtina, kad atitinkamus mokestinius teisinius santykius 
reguliuojantys teisės aktai tam tikrų aplinkybių įrodinėjimo pareigą 
eksplicitiškai nustato mokesčių mokėtojui. Pavyzdžiui, PVM įstatymo 56 
straipsnis pareigą įrodyti 0 procentų PVM tarifo taikymo pagrįstumą numato 
šį tarifą pritaikiusiam šio mokesčio mokėtojui (šiuo klausimu, pvz., žr. 2010 m. 
balandžio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-552/2010).

Pasitaiko atvejų, kai mokesčių mokėtojo mokesčiams bei su jais 
susijusioms sumoms apskaičiuoti (perskaičiuoti) reikšmingą informaciją 
(duomenis) yra paėmusios kompetentingos valstybės (savivaldybių) 
institucijos, dėl ko mokesčių mokėtojas neturi galimybės jos pateikti 
mokesčių administratoriui. Šiuo klausimu paminėtina administracinė byla Nr. 
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A575-1744/2010, kurioje Vyriausiasis administracinis teismas grąžino mokestinį 
ginčą centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo, nustatęs, jog 
mokesčių administratoriaus atliktas mokestinis patikrinimas buvo neišsamus, 
paremtas prieštaringais duomenimis. Kaip vieną iš tokį sprendimą nulėmusių 
priežasčių teisėjų kolegija nurodė aplinkybę, kad iš byloje esančio Visagino 
miesto apylinkės teismo 2002 m. sausio 28 d. nuosprendžio baudžiamojoje 
byloje buvo matyti, jog 1996 m. spalio 23 d. ir 1997 m. spalio 7 d. kratos metu 
iš pareiškėjo buvo paimti dokumentai. Visagino miesto apylinkės teismas 
konstatavo, kad dėl minėto dokumentų paėmimo pareiškėjas neturėjo 
galimybės mokesčių administratoriui pateikti teisingų žinių apie savo turtą ir 
pajamas už 1997–1999 m. Taigi, kaip pažymėjo teisėjų kolegija, byloje buvo 
reikšmingas faktas, ar visus dokumentus valstybė grąžino, tačiau šis faktas 
nenustatytas. Vien tai, kad Visagino policijos komisariatas raštu vietos mokesčių 
administratoriui pranešė, jog ši policijos įstaiga pareiškėjo dokumentų neturi, 
neįrodo, kad jie buvo grąžinti pareiškėjui. Pasak teismo, minėtas dokumentas 
įrodo tik tai, kad komisariatas dokumentų neturi, bet neįrodo, kad jie buvo 
grąžinti pareiškėjui (2011 m. sausio 6 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A575-1744/2010). Kita vertus, administracinėje byloje Nr. A442-688/2010 
pareiškėja skunde, be kita ko, nurodė, kad Organizuoto nusikalstamumo 
tyrimo tarnyba atliko jos 2001–2003 m. patikrinimą, kurio metu buvo paimti 
pareiškėjos apskaitos dokumentai, o pastarųjų poėmis nebuvo tinkamai 
įformintas, dokumentų dėžės buvo atidarytos, grąžinant dokumentus 
nebuvo sudarytas joks grąžinamų dokumentų sąrašas. Kadangi byloje buvo 
duomenų, kad vyko paimtų dokumentų grąžinimas, teisėjų kolegija pabrėžė, 
jog pareiškėja nepateikė jokių įrodymų dėl dalies buhalterinės apskaitos 
dokumentų dingimo. Todėl Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 
sutiko su pirmosios instancijos vertinimu, kad minėti skundo argumentai 
laikytini kaip subjektyvaus pobūdžio pareiškėjos pasirinkta gynybos pozicija 
ir samprotavimai (2010 m. gegužės 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A442-688/2010).

Mokesčio apskaičiavimas taikant turinio viršenybės prieš formą principą

28. Mokesčio apskaičiavimas nustačius tikslą gauti mokestinę 
naudą. Tais atvejais, kai mokesčio mokėtojo sandoris, ūkinė operacija 
ar bet kokia jų grupė sudaromi turint tikslą gauti mokestinę naudą, t. y. 
tiesiogiai ar netiesiogiai nukelti mokesčio mokėjimo terminus, sumažinti 
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mokėtiną mokesčio sumą arba visiškai išvengti mokesčio mokėjimo, arba 
padidinti grąžintiną (įskaitytiną) mokesčio permoką (skirtumą), arba 
sutrumpinti mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo terminus, mokesčių 
administratorius, apskaičiuodamas mokestį, taiko turinio viršenybės prieš 
formą principą. Šiuo atveju mokesčių administratorius neatsižvelgia į formalią 
mokesčių mokėtojo veiklos išraišką, bet atkuria iškreipiamas ar slepiamas 
aplinkybes, su kuriomis mokesčių įstatymai sieja apmokestinimą, ir mokestį 
apskaičiuoja pagal minėtų mokesčių įstatymų atitinkamas nuostatas (Mokesčių 
administravimo įstatymo 69 str. 1 d.). 

28.1. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, 
kad siekiant konkrečiai situacijai taikyti Mokesčių administravimo 
įstatymo 69 straipsnio 1 dalies nuostatas, būtina nustatyti, jog mokesčių 
mokėtojas, sudarydamas atitinkamus sandorius ar vykdydamas tam tikras 
ūkines operacijas, siekė vienintelio tikslo – gauti mokestinę naudą. Kai 
objektyviai nustatoma, kad atitinkamas sandoris (ūkinė operacija) turėjo 
kitus, ekonomiškai arba kitaip pagrįstus tikslus, nurodyta norma negali 
būti taikoma net ir tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas turėjo iš šio sandorio 
(ūkinės operacijos) atitinkamą mokestinę naudą (pvz., 2008 m. vasario 20 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-250/2008; 2007 m. liepos 17 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A11-719/2007).

Kaip pažymėjo Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 
administracinėje byloje Nr. A575-371/2011, joks teisės aktas neįpareigoja 
mokesčių mokėtojo, esant galimybei pasirinkti vieną iš kelių teisėto elgesio 
modelio variantų, rinktis tokį, pagal kurį jam atsirastų didžiausia mokestinė 
prievolė. Įstatymai taip pat neįpareigoja (nenustato prievolės) rinktis tokį 
turto perleidimo (sandorių sudarymo) būdą, kuris būtų naudingiausias 
valstybės biudžetui. Akivaizdu, jog sąžiningai veikiantis asmuo (teisės 
subjektas, mokesčių mokėtojas) turi teisę bei galimybę numatyti savo 
veiksmų mokestines pasekmes ir pasirinkti tokį teisėtą veiklos modelį, kuris 
leistų vykdyti savo veiklą mažiausiomis išlaidomis, jei tik nėra pažeidžiamas 
draudimo piktnaudžiauti teise principas. Akcentuotina, jog tokios nuostatos, 
aiškinant vieno iš bendrųjų teisės principų – draudimo piktnaudžiauti teise 
principo – turinį laikomasi ir Teisingumo Teismo praktikoje (pvz., žr. 2010 
m. gruodžio 22 d. sprendimą Weald Leasing Ltd. byloje (C-103/09), 27 p.). 
Todėl vien tik aplinkybė, kad sudarydamas atitinkamus sandorius ar juose 
dalyvaudamas mokesčių mokėtojas įgijo tam tikrą mokestinį pranašumą, 
savaime nėra pagrindas konstatuoti, jog šie sandoriai buvo sudaryti 
piktnaudžiaujant mokesčių mokėtojui suteiktomis teisėmis. Tuo tikslu būtina 
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nustatyti įgyjamo mokestinio pranašumo prieštaravimą mokesčių įstatymų 
nuostatomis siekiamam tikslui, taip pat nustatyti objektyvių požymių visumą, 
kuri patvirtintų, kad nagrinėjamų sandorių pagrindinis tikslas yra įgyti 
mokestinį pranašumą (2011 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A575-371/2011). 

Atskleidžiant draudimo piktnaudžiauti teise principo turinį, 
teisės doktrinoje ir teismų praktikoje taip pat pripažįstama, jog asmuo, 
įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, privalo laikytis 
Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. Teisė neturėtų 
ginti asmens, kuris piktnaudžiauja mokesčių teisės aktais. Konstitucinis 
Teismas 2003 m. lapkričio 17 d. nutarime yra pažymėjęs, kad mokesčiai turi 
būti apskaičiuojami sąžiningai, kad draudžiama mokesčio įstatymo nustatytą 
prievolę pažeisti piktnaudžiavimu, kad esant piktnaudžiavimui mokesčio 
administratorius, nustatydamas mokesčio bazę, atkuria iškreiptas ar slepiamas 
aplinkybes, kad mokesčių mokėtojas turi konstitucinę pareigą sąžiningai 
mokėti mokesčius (2011 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A438-201/2011).

28.2. Taigi mokesčio apskaičiavimui taikant turinio viršenybės prieš 
formą principą, būtina nustatyti, kad sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų 
grupė sudaryta turint tikslą gauti mokestinę naudą. Atsižvelgiant į Mokesčių 
administravimo įstatymo 67 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagrįsti tvirtinimą, 
kad sandoriai sudaryti siekiant mokestinės naudos, privalo mokesčių 
administratorius (2008 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A502-1305/2008). Todėl ginčui pasiekus teismą, pastarasis turi nustatyti, 
ar mokesčių administratoriaus išvada dėl tikrojo ginčo sandorio (ūkinės 
operacijos) turinio yra pagrįsta tinkamu faktinių aplinkybių vertinimu ir 
pakankamais įrodymais (pvz., 2008 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A525-828/2008). Administracinėje byloje Nr. A438-1655/2010 priimta 
nutartimi teisėjų kolegija grąžino bylą pirmosios instancijos teismo nagrinėti 
iš naujo, be kita ko, pripažinusi, jog pastarojo teismo išvada, kad pagrindinis 
akcijų paketo pardavimo ginčo akcijų pirkimo–pardavimo sutartimi tikslas 
buvo gauti mokestinę naudą, buvo abstrakti ir nepagrįsta išsamia įrodymų 
analize. Pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo pareiškėjo skunde išdėstytų 
argumentų, kad ginčo sandoriu jis nesiekė mokestinės naudos, nenurodė, 
kokios konkrečiai mokestinės naudos akcijų įsigijimo sandoriu pareiškėjas 
siekė, t. y. kokį konkretų pažeidimą, nurodytą Mokesčių administravimo 
įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje, padarė, nors tai yra būtina mokesčių mokėtojo 
atsakomybės sąlyga (2010 m. gruodžio 20 d. nutartis administracinėje byloje 
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Nr. A438-1655/2010; taip pat žr., 2008 m. rugsėjo 16 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A756-1591/2008).

28.3. Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 166 straipsnio 3 
dalimi, šio įstatymo 69 straipsnio 1 dalis, nepažeidžiant 68 straipsnio 1 dalies 
nuostatų (t. y. mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties), taikoma 
mokesčių mokėtojo sandoriams, ūkinėms operacijoms ar bet kokiai jų grupei, 
kurie įvyko ar yra vykdomi po 2002 m. liepos 1 d. Administracinėje byloje 
Nr. A8-1089/2006, be kita ko, buvo sprendžiamas klausimas dėl Mokesčių 
administravimo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies taikymo pagrįstumo, 2000–
2003 metais iš užsienio kompanijos pareiškėjo gautas pajamas pripažįstant ne 
jam suteikta paskola, bet fizinių asmenų pajamų mokesčiu apmokestinamomis 
pajamomis. Byloje nustačiusi, jog pareiškėjas minėtu laikotarpiu atitinkamas 
sumas iš užsienio kompanijos gaudavo periodiškai, teisėjų kolegija pripažino, 
kad tarp pareiškėjo ir minėtos kompanijos buvo atsiradusi ilgalaikio bei 
vienodo pobūdžio veikla, kuri vertintina kaip vientisa ūkine komercine 
prasme. Kadangi ši pareiškėjo veikla buvo vykdoma ir po 2002 m. liepos 1 d., 
todėl mokesčių administratoriui atsirado prielaidos šiai veiklai taikyti Mokesčių 
administravimo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies nuostatas (2006 m. rugsėjo 25 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A8-1089/2006; taip pat žr.  2011 m. vasario 
23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-371/2011). Administracinėje 
byloje Nr. A14-455/2007, pažymėjusi, kad mokestiniame ginče nagrinėjamos 
finansinės operacijos vyko 2002 metų gruodžio mėnesį, teisėjų kolegija nurodė, 
jog jų vertinimui taikytinos Mokesčių administravimo įstatymo 69 straipsnio 
1 dalies nuostatos (2007 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A14-455/2007; taip pat žr. 2005 m. birželio 23 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A6-741/2005).

Be to, draudimas piktnaudžiauti teise yra bendrasis teisės principas. Šio 
bendrojo principo egzistavimą pagrindžia ir Teisingumo Teismo praktika 
(pvz., žr. 2000 m. gruodžio 14 d. prejudicinis sprendimas byloje Emsland-
Stärke, C-110/99, rink. p. I-11569). Piktnaudžiaujant teise sukurtos teisinės 
pasekmės nepripažįstamos ir neginamos. Piktnaudžiavimu mokesčių 
įstatymais dirbtinai sukuriama teisinė situacija, lemianti mokestinę naudą 
(mokestinį pranašumą). Tokios mokestinės naudos įgijimas pažeidžia 
mokesčių visuotinio privalomumo, mokesčių mokėtojų lygybės principus 
(Mokesčių administravimo įstatymo 7, 8 straipsniai), nes mokesčių 
nemokantys subjektai konkurencine prasme atsiduria geresnėje padėtyje 
nei juos mokantys. Šiuos principus pažeidžianti veikla negali būti laikoma 
teisėta veikla. Piktnaudžiavimo konstatavimas, kai tai atlieka mokesčių 
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administratorius ar mokestinius ginčus nagrinėjantys subjektai, neprivalo būti 
siejamas su specialiomis teisės normomis, suteikiančiomis tokią teisę, nes, kaip 
minėta, draudimas piktnaudžiauti teise yra bendrasis teisės principas, kurio 
taikymas yra neribotas laiko požiūriu. Teisės normos, leidžiančios konstatuoti 
mokesčių mokėtojo piktnaudžiavimą, gali detalizuoti teisines pasekmes, 
susijusias su tokio piktnaudžiavimo konstatavimu, tačiau jų nebuvimas negali 
drausti mokesčių administratoriui nepripažinti piktnaudžiaujant sandoriais 
sukurtų teisinių pasekmių. Tačiau piktnaudžiavimas mokesčių įstatymais gali 
būti nustatytas tik tada, kai mokestinio pranašumo įgijimas buvo pagrindinis 
ūkinėmis operacijomis siekiamas tikslas, o mokesčių mokėtojo veikla, lemianti 
mokestinio pranašumo atsiradimą, negali būti pateisinta nei ekonominės 
logikos, pasireiškiančios didžiausio pelno siekimu mažiausiomis sąnaudomis, 
nei kitomis aplinkybėmis (2011 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A575-371/2011; taip pat žr. 2006 m. balandžio 6 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A444-794/2006).

29. Sandoriai (ūkinės operacijos), sudaromi siekiant mokestinės 
naudos, kaip matyti iš Vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtų 
mokestinių ginčų ir kitų mokesčių bylų, pasižymi didele įvairove. Todėl šioje 
apibendrinimo dalyje sprendimai ir nutartys apžvelgiamos siekiant atskleisti, 
kaip šis teismas vertina atitinkamus sandorius (ūkines operacijas), kokiais 
požymiais remdamasis pripažįsta, jog minėtais sandoriais yra siekiama 
mokestinės naudos Mokesčių administravimo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 
prasme. 

29.1. Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad 
mokesčių mokėtojai tam tikrais atvejais sudaro sandorius tik dėl akių, jų 
realiai ne(į)vykdo, o juos (sandorius) ir jų pagrindu išrašytus fiktyvius 
apskaitos dokumentus, siekdami mokestinės naudos, naudoja, pavyzdžiui, 
apmokestinamoms pajamoms iš kitų šaltinių pagrįsti, į apskaitą įtraukti 
nepatirtas išlaidas ir pan. Atitinkamai, nustačius pastarąsias aplinkybes, 
atsiranda prielaida taikyti turinio viršenybės prieš formą principą. Pavyzdžiui, 
administracinėje byloje Nr. A438-953/2011 buvo nustatyta, jog 1999 m. paskolas 
pareiškėjai suteikę asmenys įstatymų nustatyta tvarka nebuvo deklaravę 
paskolintų ar pasiskolintų piniginių lėšų, o su šiais asmenimis sudarytose 
paskolų sutartyse nebuvo numatytas nei paskolos grąžinimo terminas ir 
sąlygos, nei palūkanų už neterminuotai paskolintus pinigus mokėjimas, 
nei paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonės (garantija, laidavimas ir 
pan.). Be to, remiantis mokesčių administratoriaus surinktais duomenimis, 
nė vienas iš paskolų, kurių dydis nuo 10 000 iki 30 000 Lt, davėjų, paskolų 
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sutarčių sudarymo metu patys neturėjo pakankamai pajamų ir buvo tėvų 
išlaikomi. Tuo remdamasis Vyriausiasis administracinis teismas patvirtino 
mokesčių administratoriaus išvadą, jog pareiškėjos pateiktos paskolos sutartys 
nepagrindžia pareiškėjos nurodytų nekilnojamojo turto įsigijimo pajamų 
šaltinių 2001 m., todėl paskolų sutartyse nurodyta piniginių lėšų suma 
kvalifikuota ne kaip skolintos lėšos, o kaip kitos pareiškėjos pajamos (2011 m. 
balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-953/2011). Pastebėtina, 
kad išvados apie mokesčio mokėtojo tam tikrų civilinių sandorių pagrindu 
gautų pajamų realumą darytinos sistemiškai bei kompleksiškai įvertinus visus 
tiesioginius bei netiesioginius įrodymus, pagrindžiančius ar paneigiančius 
objektyvų pajamų gavimo faktą. Vien atskirų formalių įrodymų (pvz., paprasta 
rašytine ar notarine forma sudarytų sutarčių) apie pajamas pateikimas, nesant 
realaus pajamų gavimo fakto, patvirtinto visapusiška pajamų gavimo faktinių 
aplinkybių analize, paties pajamų gavimo nepagrindžia (2011 m. vasario 4 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A438-201/2011).

29.2. Teismo praktikoje taip pat sutinkami atvejai, kai siekiant tam tikros 
mokestinės naudos, įvykę sandoriai (ūkinės operacijos) yra įforminami taip, 
kad formalizuota jų išraiška neatitinka realaus jų ekonominio (socialinio) 
turinio. Kitaip tariant, atitinkamais sandoriais yra pridengiami kiti sandoriai, 
kito pobūdžio ir turinio ūkinės operacijos nei formaliai užfiksuotos. Pavyzdžiui, 
administracinėje byloje Nr. A442-66/2011, įvertinusi visas reikšmingas 
aplinkybes, teisėjų kolegija pripažino pagrįstu mokesčių administratoriaus 
vertinimą, kad pareiškėjos darbuotojams dovanojimo sutartimi pervestos 
pinigų sumos realiai buvo su darbo santykiais susijusios pastarųjų asmenų 
pajamos (2011 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-66/2011). 
Administracinėje byloje Nr. A438-1128/2010, be kita ko, buvo kilęs ginčas 
dėl darbuotojams išmokėtų sumų (dienpinigių) priskyrimo komandiruočių 
išlaidoms. Šioje byloje teisėjų kolegija, pažymėjusi, kad mokestinio patikrinimo 
metu surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinusių, jog nurodytomis dienomis 
į komandiruotes vykę asmenys realiai buvo Lietuvoje (pasirašinėjo įvairiuose 
finansiniuose dokumentuose, jų darbo laikas užfiksuotas darbo laiko apskaitos 
žiniaraščiuose ir kt.), taip pat įvertinusi kitas teisiškai reikšmingas aplinkybes, 
padarė išvadą, jog mokesčių administratorius pagrįstai (t. y. esant tinkamam 
faktiniam pagrindui) minėtų dienpinigių nepripažino komandiruočių 
sąnaudomis ir, vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatymo 69 
straipsnio 1 dalies nuostatomis, fiziniams asmenims apskaičiuotą dienpinigių 
sumą pripažino su darbo santykiais susijusiomis pajamomis (2010 m. spalio 18 
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1128/2010). 
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Administracinėje byloje Nr. A10-841/2007 nustatyta, kad pareiškėjas 
(įmonė), pasinaudojęs Pelno mokesčio įstatyme numatyta galimybe, 
iš apmokestinamojo pelno atskaitė paramos, suteiktos VšĮ „Egzotikos 
autosportas“, sumą. Mokestinio patikrinimo metu, be kita ko, buvo nustatyta, 
kad 2003 metais minėta viešoji įstaiga gavo iš pareiškėjo 810 996 Lt ir pervedė 
pareiškėjui 782 876 Lt, o 2004 metais – gavo 524 000 Lt ir pervedė 883 232 
Lt. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, galinčių patvirtinti, kad šios nurodytos 
sumos, kurias VšĮ „Egzotikos autosportas“ pervedė pareiškėjui 2003 ir 2004 
metais, buvo apmokėjimas už nuomą ir suteiktas paslaugas, kaip buvo nurodyta 
šios įstaigos kasos išlaidų orderiuose ir pavedimuose. Byloje taip pat nebuvo 
įrodymų, kad tokios paslaugos buvo iš tikrųjų suteiktos. Remdamasi šiomis 
bei kitomis byloje nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija nusprendė, 
kad mokesčių administratorius padarė pagrįstą išvadą, jog tokiu būdu VšĮ 
„Egzotikos autosportas“ tiesiog grąžindavo pareiškėjui pinigus, gautus iš 
jo paramos forma, ir kad paramos sutartys buvo sudarytos siekiant gauti 
mokestinę naudą. Teisėjų kolegija nusprendė, kad mokesčių administratorius 
nagrinėjamu atveju teisėtai ir pagrįstai sumas, kurias pareiškėjas pervedė VšĮ 
„Egzotikos autosportas“ kaip paramą ir kurios vienokia ar kitokia forma buvo 
jam grąžintos, priskyrė apmokestinamajam pelnui (2007 m. spalio 12 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A10-841/2007). 

29.3. Tam tikri nebūtini tarpiniai sandoriai (ūkinės operacijos) susijusių 
sandorių (ūkinių operacijų) grandinėje dėl to paties objekto (jo dalies), kaip 
matyti iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos, neretai sudaromi 
(ūkinės operacijos – atliekamos) siekiant sumažinti mokėtiną mokesčio sumą 
arba visiškai išvengti mokesčio mokėjimo. 

29.3.1. Tai, jog sudarant pastaruosius sandorius (atliekant ūkines 
operacijas) siekiama mokestinės naudos, kartu su kitomis aplinkybėmis, gali 
liudyti sąlyginai trumpas laiko tarpas tarp sandorių (ūkinių operacijų) susijusių 
sandorių (ūkinių operacijų) grandinėje. 

Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A556-250/2008 nustatyta, kad 
pagal sandorių sudarymą laike (nuo nekilnojamojo turto įsigijimo (kai turtą 
įsigijo pareiškėjos tėvas) iki jo dovanojimo praėjo 8 dienos, o nuo šio turto 
dovanojimo iki jo pardavimo UAB „Elturna“ praėjo pusantro mėnesio) to paties 
nekilnojamojo turto perleidimas iš vieno asmens kitam, o po to – ir trečiam 
asmeniui vyko sparčiu tempu. Ši faktinė aplinkybė, pasak teisėjų kolegijos, 
leido teigti, jog nekilnojamojo turto likimas jau buvo pakankamai aiškus 
prieš dovanojimo sandorį. Atliktų veiksmų seka, atsižvelgiant į dokumentuose 
kintančią turto vertę (2006 m. sausio 23 d. žemės sklypas iš susijusių asmenų 
buvo įsigytas už 180 000 Lt; 2006 m. sausio 31 d. sudaryta dovanojimo 
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sutartimi įvertintas 820 000 Lt; 2006 m. kovo 14 d. parduotas už 840 000 Lt), 
suponavo išvadą, kad tokiu būdu mokestinės naudos siekė pareiškėjos tėvas 
V. I. Pareiškėjai I. I. dovanojimo sutartimi perleistas turtas turėjo būti tarpine 
grandimi, padėsiančia nuslėpti tikruosius pareiškėjos tėvo tikslus – įteisinti 
didesnę turto vertę, siekiant mokestinės naudos. Tokiu būdu vien per trumpą 
laiką įvykusių sandorių daugetas, nesant kitų aplinkybių, patvirtinančių tokių 
sandorių būtinumą, buvo pakankamas pagrindas taikyti turinio viršenybės 
prieš formą principą, t. y. taikyti Mokesčių administravimo įstatymo 69 
straipsnio 1 dalį (2008 m. vasario 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. 
A556-250/2008; taip pat žr. 2011 m. vasario 4 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A438-201/2011). Administracinėje byloje Nr. A10-846/2006 nustatyta, kad 
pareiškėjo tėvas 2004 m. rugpjūčio 25 d. įsigijo automobilį už 21 000 litų ir 
2004 m. spalio 25 d. jį padovanojo pareiškėjui, o pareiškėjas jau sekančią dieną 
po dovanojimo sutarties sudarymo automobilį už 57 000 litų pardavė įmonei, 
kuriai vadovavo jo tėvas. Byloje nebuvo pateikta patikimų įrodymų, kad po to, 
kai automobilį nupirko pareiškėjo tėvas, į šį automobilį būtų buvę investuota, 
kad jo vertė būtų padidėjusi iki 57 000 litų. Atsižvelgusi į šias aplinkybes, 
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pripažino, kad mokesčių 
administratoriui buvo pagrindas daryti išvadą, jog automobilis dovanotas 
pareiškėjui, siekiant įteisinti didesnę šio automobilio įsigijimo kainą, kad po 
to automobilį parduodant nebūtų įsigijimo ir pardavimo kainų skirtumo, nuo 
kurio yra skaičiuojamas pajamų mokestis (2006 m. vasario 28 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. A10-846/2006).

29.3.2. Aplinkybės, jog sudarant tarpinius sandorius (atliekant ūkines 
operacijas) yra siekiama mokestinės naudos, nustatymui gali būti svarbūs 
tiek mokesčių mokėtojo, tiek kitos sandorio (ūkinės operacijos) šalies 
veiksmai. Kaip pažymėjo Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 
administracinėje byloje Nr. A8-1844/2005, vienokio ar kitokio tikslo, kaip 
subjektyvaus faktoriaus nustatymas yra galimas tik analizuojant faktiškai 
atliktus mokesčio mokėtojo veiksmus, kuriais ir yra įgyvendinami mokesčio 
mokėtojo turėti tikrieji tikslai. Nustatyta, kad J. B., kuri vertėsi nekilnojamojo 
turto supirkimu ir pardavimu, įsigytą žemės sklypą, padidindama jo vertę, 
padovanojo sūnui, o pastarasis pardavė UAB „Autoradinys“. Iš bylos įrodymų 
taip pat buvo matyti, kad dar iki dovanojimo sutarties sudarymo žemės sklypo 
pirkėjas – UAB „Autoradinys“ – kreipėsi į banką dėl kredito gavimo pirkti šį 
sklypą. Šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija nurodė, kad tai įrodo, kad jau tuo 
metu sandorio šalys turėjo tikslą žemės sklypą parduoti minėtai bendrovei. 
Priešingu atveju būtų nelogiškas toks UAB „Autoradinys“ elgesys, žinant, jog 
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žemės sklypas gali būti perleistas kitam asmeniui (šiuo atveju pareiškėjui), kuris 
žemės sklypo gali nebeparduoti, parduoti brangiau ir pan. Tolesni sandorių 
šalių veiksmai ir įrodė, kad minėtas tikslas faktiškai ir buvo įgyvendintas (2005 
m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-1844/2005; taip pat žr. 
2010 m. balandžio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-644/2010). Iš 
esmės analogiškai Vyriausiasis administracinis teismas vertino administracinėje 
byloje Nr. A2-142/2005 susiklosčiusią faktinę situaciją, kai apdovanotasis, 
dar nebūdamas patalpų (kurios jam vėliau buvo padovanotos) savininku, jau 
tarėsi su potencialiu pirkėju dėl jų pardavimo (2005 m. vasario 11 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A2-142/2005; taip pat žr. 2010 m. gegužės 10 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A438-478/2010). Šios ir kitos minėtose bylose 
nustatytos aplinkybės rodė, kad sudaryti tarpinį (dovanojimo) sandorį nebuvo 
jokio poreikio. Tokiu sandoriu buvo siekiama tik pasididinti turto įsigijimo 
vertę, kuri turėjo tiesioginę reikšmę mokėtinų mokesčių dydžiui.

29.3.3. Kai kuriais atvejais mokestinės naudos siekimą kartu su kitais 
įrodymais gali liudyti ir aplinkybė, jog pradinis turto savininkas po turto 
perleidimo tarpiniu sandoriu (ūkine operacija) ir toliau valdo, naudoja, 
disponuoja šiuo turtu bei atlieka aktyvius veiksmus sudarant galutinį sandorį 
(atliekant galutinę ūkinę operaciją). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. 
A10-1019/2005 buvo nustatyta, kad pareiškėjos duktė N. O. 2002 m. gruodžio 
9 d. už 5 000 Lt įsigijo žemės sklypą, kurį 2003 m. lapkričio 18 d. dovanojimo 
sutartimi (joje sklypas įvertintas 490 000 Lt) padovanojo pareiškėjai, N. O. 
motinai. Dovanojimo sutarties sudarymo dieną pareiškėja įgaliojo savo 
dukterį N. O. savo nuožiūra tvarkyti, valdyti padovanotąjį žemės sklypą ir 
juo disponuoti. Po dviejų dienų N. O. motinai padovanotą žemės sklypą už 
490 000 litų pardavė, o pinigai už parduotą žemės sklypą buvo pervesti ne į 
pareiškėjos, o į N. O. asmeninę sąskaitą banke. Įvertinusi paminėtas aplinkybes, 
teisėjų kolegija padarė išvadą, kad dovanojimo sutartimi buvo siekiama gauti 
mokestinę naudą (2005 m. rugsėjo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A10-1019/2005). Tai, jog avansą už perkamą nekilnojamąjį turtą pirkėjai 
perdavė ne asmeniui, kuriam buvo padovanotas turtas, bet dovanotojui, 
administracinėje byloje Nr. A575-1747/2010 Vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjų kolegija vertino kaip vieną iš aplinkybių, patvirtinančių, jog dovanojimo 
sutartimi buvo siekiama mokestinės naudos (2010 m. gruodžio 31 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A575-1747/2010). 

Pasitaiko ir atvejų, kai pirminis lėšų savininkas pats asmeniškai turtą 
perduoda ne tarpinio, bet galutinio sandorio (ūkinės operacijos) dalyviui. 
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A438-201/2011, kaip vieną iš pagrindų 
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pripažinti, jog sudarant dovanojimo sutartis tarp dukters ir motinos bei 
tarp motinos ir sūnaus buvo siekiama mokestinės naudos (kartu su kitais 
įrodymais), teisėjų kolegija pripažino aplinkybę, jog padovanotos piniginės 
lėšos apdovanotajam pagal pirmąjį dovanojimo sandorį (motinai) realiai net 
nebuvo perleistos, nes dovanotojas (pagal pirmąjį sandorį – sesuo) jas tiesiogiai 
pervedė į galutinio gavėjo (apdovanotojo pagal antrąjį sandorį – brolio) 
atsiskaitomąją sąskaitą (2011 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A438-201/2011). 

29.4. Didelis skirtumas tarp sandorio (ūkinės operacijos) ir realios turto 
vertės (turto pirkimo–pardavimo, nuomos) ir kitos panašios aplinkybės, 
rodančios sandorių ekonominį nepagrįstumą (nelogiškumą), tam tikrais 
atvejais leidžia teigti apie mokestinės naudos siekį. 

29.4.1. Būtina pažymėti, kad kaip ir prieš tai apžvelgtuose praktikos 
pavyzdžiuose, Vyriausiasis administracinis teismas pastarųjų aplinkybių 
paprastai nelaiko savarankiškai įrodančiomis mokestinės naudos siekimą, bet 
jas vertina visų faktinių aplinkybių kontekste. Pavyzdžiui, administracinėje 
byloje Nr. A525-828/2008 teisėjų kolegija sutiko su mokesčių administratoriaus 
argumentais, kad UAB „Autotopus“ darbuotojams už išnuomotus automobilius 
mokėto nuomos mokesčio dydis buvo nepagrįstai didelis lyginant su 
išsinuomotų iš darbuotojų automobilių verte (per nuomos laikotarpį (5–13 
mėn.) įmonė už automobilių nuomą sumokėjo tiek, kiek šie automobiliai yra 
verti, o už kai kuriuos – dvigubai). Pagrindą manyti, jog bendrovė, mokėdama 
savo darbuotojams nuomos mokesčius už automobilius, faktiškai išmokėjo 
darbuotojams darbo užmokesčio dalį, pasak teisėjų kolegijos, sudarė taip pat 
tos aplinkybės, kad darbuotojams, iš kurių bendrovė nuomojosi automobilius, 
buvo mokami pakankamai maži atlyginimai, be to, darbuotojams per mėnesį 
mokėtas nuomos mokestis už automobilį buvo didesnis nei darbuotojams 
mokėtas darbo užmokestis. Tačiau Vyriausiasis administracinis teismas vertino, 
jog vien pastarųjų aplinkybių nepakako, kad būtų galima neabejotinai tvirtinti, 
jog tikrasis pareiškėjo sudarytų automobilių nuomos sutarčių turinys buvo 
paslėptas siekis sumokėti savo darbuotojams papildomą darbo užmokestį. 
Teisėjų kolegija, nurodžiusi būtinybę papildomai įvertinti kitų tokį patį darbą 
įmonėje ir darbo rinkoje dirbančių asmenų darbo užmokesčius, kaip skyrėsi 
darbo užmokestis prieš, per ir po nuomos sutarčių galiojimo, kokios buvo 
automobilių nuomos kainos rinkoje bei kitas reikšmingas aplinkybes, grąžino 
mokestinį ginčą centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo (2008 
m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-828/2008; taip pat žr. 
2009 m. liepos 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-830/2009).
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29.4.2. Vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas, ar atitinkamų 
sandorių pagrindu ir (ar) ūkinių operacijų metu mokesčių mokėtojo sumokėtas 
sumas priskiriant mokestinę prievolę mažinančioms išlaidoms (ekonominės 
(apmokestinamos) veiklos sąnaudoms), nebuvo siekiama mokestinės naudos, 
ne kartą šias sumas (išlaidas, sąnaudas) vertino ekonominio pagrįstumo 
(ekonominės logikos) aspektu. 

Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A16-965/2006 nustatyta, kad 
septyniems fiziniams asmenims, dirbusiems pagal rangos sutartis, už atliktus 
statybos remonto darbus buvo išmokėta 425 000 Lt (mokesčių administratorius 
nustatė, kad vienam asmeniui vidutiniškai buvo mokama nuo 536 iki 2 879 Lt 
per dieną, nors darbo jėgos pasiūla Klaipėdos rajone buvo pakankama; nebuvo 
duomenų apie aukštą jų kvalifikaciją ar didelę darbo statybose patirtį (priešingai, 
šių asmenų įprastinė veikla nebuvo susijusi su statybomis); taip pat nebuvo 
jokių duomenų apie tai, kokius konkrečius darbus šie asmenys atliko, o ši suma 
sudarė 31 proc. viso pastato savikainos). Įvertinusi šias ir kitas byloje nustatytas 
aplinkybes bei patikrinimo metu surinktą informaciją apie dirbančiųjų 
statybos įmonėse vidutinį mėnesinį darbo užmokestį tuo laikotarpiu, apie kitų 
subjektų atliktus analogiškus darbus statomame objekte ir sumokėtas už juos 
sumas, teisėjų kolegija pripažino, jog mokesčių administratoriaus išvada, kad 
pareiškėjas minėtiems fiziniams asmenims sumokėjęs aptartą sumą dirbtinai 
padidino atliktų darbų vertę ir apskaitoje fiksavo tikrovės neatitinkančias ūkines 
operacijas, siekdamas išvengti pelno mokesčio, yra teisinga (2006 m. spalio 19 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A16-965/2006).

30. Mokesčio apskaičiavimas nustačius klaidą ar formalių reikalavimų 
nesilaikymą atliekamas, be kita ko, vadovaujantis Mokesčių administravimo 
įstatymo 69 straipsnio 2 dalimi. Pastaroji įstatymo nuostata įtvirtina, jog 
tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas, įformindamas apskaitos dokumentus 
ir pateikdamas mokesčio deklaraciją, suklysta, taip pat kitais atvejais, kai 
mokesčio mokėtojo veikla neatitinka formalių teisės aktų reikalavimų, 
tačiau jos turinys atitinka aplinkybes, su kuriomis mokesčių įstatymai sieja 
apmokestinimą, mokestis apskaičiuojamas taikant minėtų mokesčių įstatymų 
atitinkamas nuostatas. 

Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, 
jog pagal Mokesčių administravimo įstatymo 168 straipsnio 3 dalį, 10 straipsnį 
ir 69 straipsnio 2 dalį, vien formalus apskaitos dokumentų trūkumas nėra 
besąlyginė vada atimti mokesčio mokėtojui teisę į PVM atskaitą, jei ūkinės 
operacijos realumas (turinys) nekelia abejonių (pvz., 2005 m. sausio 12 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A8-51/2005).
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Mokesčio apskaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą

Mokesčių administravimo įstatymo 70 straipsnio 1 dalis nustato, jog tais 
atvejais, kai mokesčių mokėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas 
apskaičiuoti mokesčius, bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, 
tvarkyti apskaitą, saugoti apskaitos ar kitus dokumentus ir dėl to mokesčių 
administratorius negali nustatyti mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės 
dydžio įprastine, tai yra atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyta, tvarka, 
mokesčių mokėtojui priklausančią mokėti mokesčio sumą mokesčių 
administratorius apskaičiuoja pagal jo atliekamą įvertinimą, atsižvelgdamas 
į visas įvertinimui reikšmingas aplinkybes, turimą informaciją ir prireikus 
parinkdamas savo nustatytus įvertinimo metodus, atitinkančius protingumo 
bei, kiek objektyviai įmanoma, teisingo mokestinės prievolės dydžio nustatymo 
kriterijus. Ši nuostata reglamentuoja tik mokestinės prievolės dydžio 
nustatymą, bet nėra skirta nustatyti mokestinės prievolės atsiradimo pagrindus. 
Kokiais atvejais ir kokie subjektai turi mokėti tam tikras mokesčių sumas, 
nustato atitinkami mokesčių įstatymai (2006 m. vasario 15 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. A2-836/2006).

Detalią Mokesčių administravimo įstatymo 70 straipsnio įgyvendinimo 
tvarką pagal savo kompetenciją nustato centrinis mokesčių administratorius, 
suderinęs su finansų ministru (Mokesčių administravimo įstatymo 70 str. 2 d.). 
Vykdydamas pastarąjį pavedimą, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas 
2004 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. VA-103 (Žin., 2004, Nr. 86-3156) patvirtino 
Mokesčio apskaičiavimo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą taisykles 
(toliau – ir Apskaičiavimo pagal įvertinimą taisyklės).

31. Mokesčio apskaičiavimo pagal mokesčių administratoriaus 
įvertinimą pagrindai. Kaip matyti iš Mokesčių administravimo įstatymo 70 
straipsnio 1 dalies, mokesčių administratorius įgyja teisę apskaičiuoti mokesčius 
pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą esant dviem būtinoms sąlygos, 
kurių buvimas sudaro prielaidas taikyti šioje teisės normoje įtvirtintą elgesio 
modelį: pirma, mokėtino mokesčio dydžio negalima apskaičiuoti (nustatyti) 
įprastine atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyta tvarka ir, antra, to padaryti 
(apskaičiuoti mokesčio) negalima dėl to, jog mokesčių mokėtojas nevykdo arba 
netinkamai vykdo savo pareigas (1) apskaičiuoti mokesčius, (2) bendradarbiauti 
su mokesčių administratoriumi, (3) tvarkyti apskaitą, (4) saugoti apskaitos ar 
kitus dokumentus (2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje 
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Nr. A438-1542/2010). Pastebėtina, kad neretai konkrečiame mokestiniame 
teisiniame santykyje kartu egzistuoja kelios minėtos mokesčių mokėtojo 
elgesio sąlygos mokestinės prievolės dydžiui pagal mokesčių administratoriaus 
įvertinimą apskaičiuoti. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A556-135/2011 
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pripažino, kad patikrinimo 
metu mokesčių administratorius, atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjas individualią 
veiklą (automobilių prekybą) vykdė jos neįsiregistravęs, nedeklaravo iš 
automobilių pardavimo gautų pajamų, netvarkė buhalterinės apskaitos, 
išsaugojo ne visus dokumentus, pareiškėjo nurodytos išlaidos viršijo gautas 
pajamas, pagrįstai mokesčius apskaičiavo pagal mokesčių administratoriaus 
įvertinimą, taikydamas ekonominių modelių metodą (2011 m. sausio 24 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A556-135/2011).

Mokesčių administravimo įstatymo 70 straipsnio 1 dalyje numatyti 
mokesčių mokėtojo elgesio atvejai, kada mokestinės prievolės dydis gali būti 
apskaičiuotas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą, kiek tai susiję 
su Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamais mokesčiais, yra 
detalizuojamos Apskaičiavimo pagal įvertinimą taisyklių 4 punkte. Pažymėtina, 
kad pastarojoje poįstatyminio teisės akto nuostatoje yra pateikiamas 
pavyzdinis, bet ne baigtinis mokesčių mokėtojo elgesio, kuriam esant gali būti 
taikomas Mokesčių administravimo įstatymo 70 straipsnis, sąrašas. Todėl ir 
kitais, šiame teisės akte konkrečiai neišvardintais, atvejais toks įvertinimas gali 
būti atliekamas, jei tenkinamos pirmiau minėtos Mokesčių administravimo 
įstatymo 70 straipsnio 1 dalies sąlygos. Tokia pozicija nėra atsitiktinė, nes 
paprastai nėra įmanoma apibrėžti visų situacijų, kada kyla būtinybė mokestį 
apskaičiuoti pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą (šiuo klausimu, pvz., 
žr. 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-945/2009).

31.1. Netinkamas mokesčių apskaičiavimas, kaip mokesčių 
mokėtojo elgesio sąlyga mokestinę prievolę apskaičiuoti pagal mokesčių 
administratoriaus įvertinimą, apima atvejus, kai mokesčio mokėtojas nepateikia 
mokesčio deklaracijos, į ją įrašo neteisingus (nepatikimus, prieštaringus) 
duomenis, mokesčių mokėtojo įsigyto turto vertė ir (ar) asmeninės išlaidos 
per atitinkamą laikotarpį yra didesnės už deklaruotas pajamas ir kitos 
aplinkybės (Apskaičiavimo pagal įvertinimą taisyklių 4.1 p.). Pavyzdžiui, 
administracinėje byloje Nr. A438-201/2011, apibendrinusi visas nustatytas 
ir išdėstytas reikšmingas aplinkybes, teisėjų kolegija padarė išvadą, jog 
mokesčių administratorius pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas netinkamai 
vykdė savo pareigas apskaičiuoti mokesčius, į mokesčio deklaracijas įrašė 
neteisingus duomenis apie savo pajamas (negalėjo pagrįsti 2003 m. patirtų 
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išlaidų, kurios buvo didesnės už dokumentais pagrįstas pajamas). Todėl 
mokesčių administratorius mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės dydžio 
negalėjo nustatyti įprastine, atitinkamų mokesčių įstatymų nustatyta tvarka, 
ir gyventojų pajamų mokestį už 2003 m. teisėtai apskaičiavo pagal mokesčių 
administratoriaus įvertinimą (apmokestinamosioms pajamoms priskyrė 
patirtų išlaidų ir pagrįstų pajamų bei pinigų likučių skirtumą), taikydamas 
išlaidų metodą (2011 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A438-201/2011; taip pat žr. 2010 m. gruodžio 31 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A575-1852/2010). Administracinėje byloje Nr. A438-1103/2010 
nustatyta, kad paskolos davėjai neturėjo ir negalėjo turėti piniginių lėšų 
suteikti pareiškėjui paskolas, todėl mokesčių administratorius, atsižvelgdamas į 
pastarąją aplinkybę bei vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatymo 70 
straipsnio 1 dalimi, konstatavo, jog pareiškėjas netinkamai vykdė savo pareigas 
apskaičiuoti mokesčius, į mokesčio deklaracijas įrašė neteisingus duomenis 
apie savo pajamas, todėl mokesčių mokėtojui tenkančios mokestinės prievolės 
dydžio negalima nustatyti įprastine, atitinkamų mokesčių įstatymų nustatyta 
tvarka. Atsižvelgdamas į tai, mokesčių administratorius mokesčius apskaičiavo 
pagal savo įvertinimą, taikydamas išlaidų metodą ir kvalifikuodamas pareiškėjo 
pajamas kaip nepagrįstas realiais gavimo šaltiniais. Susipažinęs ir įvertinęs 
visas reikšmingas aplinkybes, Vyriausiasis administracinis teismas pastarąjį 
mokesčių administratoriaus sprendimą pripažino pagrįstu  (2010 m. rugsėjo 20 
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1103/2010).

Be to, kaip jau buvo pažymėta, Apskaičiavimo pagal įvertinimą taisyklių 
4.1 punkte pateiktas sąrašas nėra baigtinis. Šiuo klausimu paminėtina 
administracinė byla Nr. A556-348/2009, kurioje nagrinėtame apeliaciniame 
skunde buvo teigiama, kad padaryti neatitikimai turto deklaracijoje, o 
ne mokesčio deklaracijoje, negalėjo sąlygoti gyventojų pajamų mokesčio 
apskaičiavimo pagal mokesčio administratoriaus įvertinimą. Teisėjų 
kolegijos nuomone, šiuo atveju tai neturėjo teisinės reikšmės, nes mokesčio 
apskaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą gali būti 
atliekamas įrašius neteisingus duomenis ne tik į mokesčio deklaraciją, bet 
ir į kitokį dokumentą. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, įvertinimas 
neturėtų būti siejamas vien ir tik su neteisingais duomenimis mokesčio 
deklaracijoje. Prieštaringi, nepatikimi duomenys gali būti nustatyti iš visumos 
dokumentų, gautų tiek iš mokesčių mokėtojo, tiek surinktų paties mokesčių 
administratoriaus (2009 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A556-348/2009).

31.2. Netinkamas bendradarbiavimas su mokesčių administratoriumi 



620

III. Informacinė dalis

įstatymų leidėjo taip pat pripažįstamas pagrindu mokesčių mokėtojo 
mokestinės prievolės dydį apskaičiuoti Mokesčių administravimo įstatymo 
70 straipsnyje nustatyta tvarka. Apskaičiavimo pagal įvertinimą taisyklių 
4.2 punktas tokiam atvejui priskiria aplinkybes, kad mokesčių mokėtojas 
nevykdo arba netinkamai vykdo mokesčių teisės aktuose nustatytas mokesčių 
mokėtojo pareigas, trukdo mokesčių administratoriui įgyvendinti jam suteiktas 
teises, nevykdo mokesčių administratoriaus nurodymų pateikti apskaitos 
dokumentus, registrus, sutvarkyti buhalterinę apskaitą ir kita. Spęsdamas, ar yra 
pagrindas taikyti apžvelgiamą mokestinės prievolės dydžio nustatymo būdą, 
Vyriausiasis administracinis teismas vertina, ar mokesčių mokėtojas iš tiesų 
nebendradarbiavo su mokesčių administratoriumi. Pavyzdžiui, administracinėje 
byloje Nr. A575-146/2011 buvo nustatyta, kad mokesčių administratorius 
netinkamai informavo pareiškėją apie mokestinį patikrinimą, o taip pat 
informavo pareiškėją tik apie vieną iš trijų atliekamo mokestinio patikrinimo 
temų. Mokesčių administratorius apskaičiavo pareiškėjui pelno ir socialinį 
mokesčius bei su jais susijusias sumas pagal mokesčių administratoriaus 
įvertinimą, nors apie šias mokestinio patikrinimo temas mokesčių mokėtojas 
net nebuvo informuotas. Iš to teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pareiškėjas 
dėl šių mokesčių net neturėjo galimybės pateikti mokesčių administratoriui 
atitinkamus paaiškinimus bei dokumentus, t. y. bendradarbiauti su mokesčių 
administratoriumi. Teisėjų kolegija konstatavo, jog pirmosios instancijos 
teismas pagrįstai nenustatė mokesčių administratoriui pagrindo apskaičiuoti 
pareiškėjui mokesčius, remiantis Mokesčių administravimo įstatymo 70 
straipsnio 1 dalimi (2011 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A575-146/2011).

31.3. Netinkamas apskaitos tvarkymas ir pareigų, susijusių su apskaitos 
bei kitų dokumentų saugojimo nesilaikymas taip pat gali būti pagrindu 
apskaičiuoti mokestį pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą. Kai 
mokesčių mokėtojas apskaitos netvarko arba tvarko nesilaikydamas Lietuvos 
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų (Apskaičiavimo 
pagal įvertinimą taisyklių 4.3 p.) ir (ar) mokesčių mokėtojas neišsaugo 
dokumentų arba išsaugo ne visus, dokumentus saugo neužtikrindamas jų 
įskaitomumo (Apskaičiavimo pagal įvertinimą taisyklių 4.4 p.), mokesčių 
mokėtojo prievolės dydį nustatyti įprastine tvarka gali tapti sunku arba visai 
neįmanoma.

31.3.1. Kai mokesčių mokėtojas visiškai nevykdo jam įstatymuose ir 
(ar) lydinčiuose teisės aktuose nustatytos pareigos apskaityti jo mokestinės 
prievolės dydžiui įtakos turinčius sandorius (ūkines operacijas), paprastai yra 
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pagrindas pastarąjį dydį nustatyti pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą. 
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A438-667/2008 nustatyta, kad Vilniaus 
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atlikto patikrinimo metu buvo 
išsiaiškinta, jog pareiškėja 2000–2004 m. Kalvarijų turgavietės paviljone vykdė 
prekybą rūkytais mėsos gaminiais pagal įgytus patentus (verslo liudijimus), 
tačiau už dalį šio laikotarpio nepateikė patikrinimui fizinio asmens piniginių 
įplaukų žurnalo, kurį pagal tuo metu galiojusius teisės aktus privalėjo pildyti, 
bei nedeklaravo pajamų, gautų iš veiklos, kuria verstis buvo įsigytas patentas. 
Pareiškėja savo paaiškinime nurodė, kad minėtu laikotarpiu ji pildė piniginių 
įplaukų apskaitos žurnalą, tačiau šio žurnalo neišsaugojo. Dėl šių priežasčių 
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pripažino, kad patikrinimo 
metu mokesčių administratorius pajamų sumą, nuo kurios pareiškėjai 
buvo apskaičiuoti mokesčiai, pagrįstai nustatė remdamasis Mokesčių 
administravimo įstatymo 70 straipsnio nuostatomis (2008 m. balandžio 21 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A438-667/2008; taip pat žr. 2010 m. rugsėjo 
22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-985/2010; 2009 m. vasario 20 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A438-245/2009).

31.3.2. Kaip matyti iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos, 
Mokesčių administravimo įstatymo 70 straipsnis taikomas ir tais atvejais, kai 
į mokesčių mokėtojo turimus apskaitos dokumentus yra įrašomi tikrovės 
neatitinkantys duomenys. Kaip nurodė teisėjų kolegija administracinėje byloje 
Nr. A16-965/2006, patikrinimo metu nustačius, kad juridinę galią turintys 
dokumentai neatspindi tikrojo įvykdytų ūkinių finansinių operacijų turinio, 
mokesčių administratorius privalėjo pareiškėjo mokestinių prievolių dydį 
nustatyti pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą. Todėl pirmosios 
instancijos teismas, išanalizavęs ir įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, 
pagrįstai konstatavo, kad mokesčių administratorius turėjo pagrindą taikyti 
Mokesčių administravimo įstatymo 70 straipsnio nuostatas apskaičiuojant 
mokestinių prievolių dydį (2006 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A16-965/2006). Kaip vieną iš pagrindų mokėtiną pelno mokestį 
apskaičiuoti taikant Mokesčių administravimo įstatymo 70 straipsnio 1 
dalį, administracinėje byloje Nr. A63-610/2011 Vyriausiasis administracinis 
teismas pripažino aplinkybę, jog buhalterinėje apskaitoje užsienio vienetų 
pervestos piniginės lėšos buvo fiksuojamos kaip avansiniai mokėjimai, 
neturint tą patvirtinančių dokumentų. Priešingai, mokesčių administratorius 
nustatė, kad šiuose pavedimuose nebuvo nurodoma, jog tai avansiniai 
mokėjimai, didžiojoje dalyje mokėjimo pavedimų konkrečiai nurodoma už 
ką yra atliekamas apmokėjimas (pvz., transporto paslaugos, apmokėjimas 
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už marketingo paslaugas, už kalendorius ir t. t.), nebuvo pateiktos sutartys ar 
kiti dokumentai, surašyti ar pasirašyti užsienio vienetų vardu, kurių pagrindu 
buvo pervestos lėšos bendrovei, taip pat egzistavo kitos aplinkybės, leidžiančios 
pagrįstai teigti, kad į apskaitą ir mokesčių deklaracijas buvo įrašyti neteisingi 
duomenys apie pajamas (2011 m. kovo 7 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A63-610/2011). Administracinėje byloje Nr. A438-1542/2010 nustatyta, kad 
pareiškėjas pardavimo dokumentuose neteisingai įrašė jų kainas bei į biudžetą 
nesumokėjo pridėtinės vertės mokesčio nuo visų gautų pajamų, fiziniams 
asmenims darbo užmokestį mokėjo pagal neoficialų žiniaraštį bei darbo 
užmokesčio mokėjimui naudojo apskaitoje neužfiksuotas pinigines lėšas, šių 
operacijų neįtraukdamas į buhalterinę apskaitą, o fiziniams asmenims išmokėtų 
sumų neapmokestindamas gyventojų pajamų mokesčiu. Kaip sprendė teisėjų 
kolegija, šie pareiškėjo veiksmai – netinkamas apskaitos dokumentų tvarkymas 
bei jų netvarkymas ir iš to sekantis visų sumų nuo priklausančių mokėti 
mokesčių nesumokėjimas į biudžetą, yra tos teisiškai reikšmingos aplinkybės, 
kurios mokesčių administratoriui sudarė pagrindą konstatuoti, jog mokėtino 
mokesčio dydžio negalima apskaičiuoti (nustatyti) įprastine atitinkamo 
mokesčio įstatyme nustatyta tvarka, t. y. nesivadovauti pareiškėjo apskaitos 
dokumentų duomenimis apskaičiuojant mokėtinų mokesčių sumas (2010 m. 
lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje A438-1542/2010).

31.3.3. Įtakos mokestinės prievolės dydžio nustatymui turinčių apskaitos 
dokumentų neišsamumas taip pat kartais sudaro prielaidas pastarąjį dydį 
apskaičiuoti pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą. Pavyzdžiui, 
administracinėje byloje Nr. A63-606/2011 nustačius, kad kartu su žemės sklypu 
parduodamų butų kaina nebuvo atskirai išskirta, teisėjų kolegija pripažino, 
kad mokesčių administratorius (apmokestinimo PVM tikslais) pagrįstai taikė 
Mokesčių administravimo įstatymo 70 straipsnio nuostatas ir, pritaikydamas 
ekonominių modelių metodą, apskaičiavo pastato ir žemės sklypo vertės 
proporciją gautose pardavimo pajamose (2011 m. sausio 31 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A63-606/2011).

31.4. Negalėjimas mokestinės prievolės dydžio nustatyti įprastine tvarka. 
Kaip minėta, kurio nors Mokesčių administravimo įstatymo 70 straipsnio 1 
dalyje nurodyto mokesčių mokėtojo netinkamo elgesio buvimo konstatavimas 
savaime dar nereiškia, jog kartu yra konstatuojama, kad yra tokia teisinė 
situacija, kai mokestinės prievolės dydžio negalima nustatyti įprastine tvarka 
(tiesiogiai). Nuostata, kad mokesčių mokėtojui priklausančią mokėti mokesčio 
sumą mokesčių administratorius apskaičiuoja pagal jo atliekamą įvertinimą, kai 
negali nustatyti mokestinės prievolės dydžio įprastine tvarka, reiškia, kad net 
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esant kuriam nors nurodytam mokesčio mokėtojo elgesio atvejui, visada būtina 
įvertinti ir spręsti, ar dėl to mokestinės prievolės dydžio negalima nustatyti 
įprastine, tai yra atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyta, tvarka (tiesiogiai). 
Pastaroji sąlyga turi būti konstatuota atsižvelgiant į faktus, aplinkybes bei kitą 
turimą informaciją, t. y. jų pagrindu, o pareiga pagrįsti būtinybę mokestinės 
prievolės dydį apskaičiuoti pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą tenka 
mokesčių administratoriui (2008 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A502-1305/2008).

32. Reikalavimai apskaičiuojant mokestį pagal mokesčių 
administratoriaus įvertinimą iš esmės yra nurodyti pačiame Mokesčių 
administravimo įstatymo 70 straipsnyje bei jį, kiek tai susiję su Valstybinės 
mokesčių inspekcijos administruojamais mokesčiais, detalizuojančiose 
Apskaičiavimo pagal įvertinimą taisyklėse. Be to, tam tikri šio mokestinės 
prievolės dydžio apskaičiavimo būdo išsamumo, apimties ir kiti klausimai buvo 
sprendžiami ir Vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtose bylose.

32.1. Dėl Mokesčių administravimo įstatymo 70 straipsnyje nustatytu 
būdu apskaičiuojamos mokestinės prievolės dydžio tikslumo pirmiausia 
pažymėtina, kad atliekant mokesčių apskaičiavimą pagal mokesčių 
administratoriaus įvertinimą, objektyviai yra įmanomi tam tikri netikslumai, 
nes mokesčių administratorius yra priverstas vadovautis ne tiksliais, o tikėtinais 
ir galimais paskaičiavimais (2010 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A442-635/2010). Vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, 
kad Mokesčių administravimo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies norma skirta 
ne tam, kad būtų nustatytas tikslus (t. y. objektyviais duomenimis paremtas) 
mokestinės prievolės dydis, o tam, kad būtų nustatytas mokėtinos prievolės 
dydis, atitinkantis protingumo bei, kiek objektyviai įmanoma, teisingumo 
kriterijus. Tai reiškia, kad mokesčių administratoriaus nustatytas mokėtinos 
prievolės dydis laikytinas pagrįstu tiek, kiek neperžengia šių įvertinimo 
kriterijų. Todėl tam, kad būtų paneigtas tokiu būdu nustatytas mokestinės 
prievolės dydis, mokesčių mokėtojas turi pateikti įrodymus, patvirtinančius, 
jog nurodytų įvertinimo kriterijų buvo nesilaikyta, t. y. įrodyti, kad mokesčio 
administratoriaus nustatytas mokestinės prievolės dydis neatitinka protingumo 
bei teisingumo kriterijų (2007 m. birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A11-603/2007). 

32.2. Pasisakant dėl aptariamo mokestinės prievolės dydžio nustatymo 
būdo apimties, paminėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas, 
aiškindamas teisės aktus, reguliuojančius mokesčio apskaičiavimą pagal 
mokesčių administratoriaus įvertinimą, yra nurodęs, jog įstatymų nustatyta 
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tvarka konstatavus, kad bent dalis mokesčio mokėtojo atliktų ūkinių operacijų 
neatspindi tikrojo jų turinio, įrodymų pakankamumo prasme tai gali sudaryti 
prielaidas bei pagrindą mokesčio bazę nustatyti netiesiogiai ir kitų analogiškų 
ūkinių operacijų atžvilgiu (2010 m. rugsėjo 6 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A556-1019/2010; 2010 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A442-457/2010). Tačiau pasisakydamas dėl mokesčio bazės netiesioginio 
nustatymo pagal iki 2004 m. gegužės 1 d. galiojusį Mokesčių administravimo 
įstatymą, Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad minėta 
taisyklė nesudaro pagrindo mokesčio bazės netiesioginio nustatymo metodus 
taikyti neribotai, neatsižvelgiant į atliktų ūkinių operacijų pobūdį, jų skaičių, 
laikotarpį, per kurį jos buvo atliktos, ir kitas teisiškai reikšmingas aplinkybes. 
Pirmiausia mokesčio administratorius privalo patikrinti pakankamą mokesčio 
mokėtojo atliktų ūkinių operacijų skaičių, kuris, atsižvelgiant į visas aplinkybes, 
duotų pakankamą pagrindą teigti, jog mokesčių bazės negalima nustatyti 
tiesiogiai ir kitų ūkinių operacijų atžvilgiu, kitaip tariant, yra pagrindas 
taikyti netiesioginius mokesčio bazės nustatymo metodus, kadangi mokesčių 
mokėtojas į mokesčio deklaraciją įrašo neteisingus duomenis, buhalterinės 
apskaitos dokumentai neatspindi tikrojo įvykdytų ūkinių operacijų turinio 
ir kt. Tokiu būdu surinktų įrodymų pagrindu turėtų būti konstatuojama, 
kad per tam tikrą laikotarpį atliktų vienų ūkinių operacijų vertinimas gali 
reprezentuoti kitas ūkines operacijas Antra, mokesčio bazė netiesiogiai gali 
būti nustatoma tik analogiškų ūkinių operacijų atžvilgiu, kurias sieja bendras 
požymis – atliekamų operacijų sistemiškumas. Trečia, siekiant mokesčio bazę 
nustatyti netiesiogiai, svarbu įsitikinti, kad laikotarpiu, kuriuo apskaičiuojama 
mokesčio bazė, nepakito situacija rinkoje, infliacijos lygis, o taip pat nepasikeitė 
mokesčio mokėtojo veiklos pobūdis (pvz., neišaugo ar nesumažėjo pardavimų 
apimtys, iš esmės nepasikeitė prekių ar paslaugų asortimentas ir kt.). Taigi 
laikotarpis, už kurį siekiama netiesiogiai apskaičiuoti mokesčio bazę, turi būti 
santykinai apibrėžtas atsižvelgiant į minėtąsias ir kitas teisiškai reikšmingas 
aplinkybes. Ketvirta, tiek atitinkamų mokesčio administratoriaus patikrintų 
konkrečių ūkinių operacijų rezultatas, tiek per atitinkamą laikotarpį atliktų 
ūkinių operacijų visumos rezultatas turi rodyti, jog mokesčio mokėtojo 
atlikti veiksmai akivaizdžiai prieštarauja ekonominei logikai, paprastai 
pasireiškiančiai pelno siekimu. Tik nustačius minėtų aplinkybių visumą, o taip 
pat konkrečioje byloje įvertinus kitas teisiškai reikšmingas aplinkybes, galima 
konstatuoti, kad mokesčio mokėtojo elgesys leidžia jo atžvilgiu mokesčio bazę 
nustatyti netiesiogiai (2004 m. liepos 2 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A8-396/2004, Administracinių teismų praktika, Nr. 6, p. 110-119).
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33. Mokesčio apskaičiavimo pagal mokesčių administratoriaus 
įvertinimą metodai, kuriuos taiko Valstybinė mokesčių inspekcija atlikdama 
aptariamas mokesčių administravimo procedūras, yra išvardinti Apskaičiavimo 
pagal įvertinimą taisyklių 6.3 punkte (tai palyginamasis, analogijos, išlaidų, 
grynosios vertės, lėšų banko sąskaitose ir ekonominių modelių metodai) bei 
atitinkamai detalizuojami šių Taisyklių 8–27 punktuose. 

Paminėtina, kad mokesčių administratorius turi pasirinkti tokį vertinimo 
būdą, kurį naudojant apskaičiuotas mokestinės prievolės dydis būtų kuo 
tikslesnis. Mokesčių administratoriaus pasirinkimas priklausys nuo to, kokie 
duomenys, informacijos šaltiniai turimi ir kuriais naudojantis atliktas vertinimas 
leistų pasiekti kuo realesnį rezultatą. Siekiant atlikti kuo tikslesnius skaičiavimus, 
mokesčių administratorius gali taikyti vieną arba kelis vertinimo metodus bei 
būdus (Apskaičiavimo pagal įvertinimą taisyklių 6.3 p.).

33.1. Palyginamasis metodas gali būti taikomas, jeigu mokesčių 
administratorius turi tikrinamo mokesčių mokėtojo ankstesnių ar vėlesnių 
mokestinių laikotarpių mokesčio deklaracijas ir yra įsitikinęs, kad tikrinamuoju 
laikotarpiu buvo vykdyta tokia pati veikla, kaip ir palyginamuoju laikotarpiu. 
Vertinimas atliekamas lyginant tikrinamojo laikotarpio mokesčio deklaracijos 
rodiklius su kito lyginamojo laikotarpio mokesčio deklaracijos rodikliais, 
arba lyginamojo laikotarpio mokesčio deklaracijos rodiklius prilyginant 
tikrinamojo laikotarpio rodikliams (Apskaičiavimo pagal įvertinimą taisyklių 
8, 9 p.). Administracinėje byloje Nr. A442-635/2010 Vyriausiojo administracinio 
teismo teisėjų kolegija pripažino, kad mokesčių administratorius, siekdamas 
nustatyti, kokią mokesčių mokėtojo veiklos dalį sudarė PVM apmokestinama 
veikla, pagristai taikė palyginamąjį vertinimo metodą lyginant mokestinio 
patikrinimo laikotarpio šio mokesčio deklaracijas su vėlesnio laikotarpio 
deklaracijomis, kurios buvo teikiamos pradėjus mokestinį patikrinimą (2010 
m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-635/2010; taip pat 
žr. 2007 m. birželio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A11-603/2007). 

33.2. Analogijos metodas gali būti taikomas, jeigu parenkamas 
analogiškas mokesčių mokėtojas, vykdantis analogišką ūkinę-komercinę 
veiklą analogiškomis veiklos sąlygomis, t. y. atskirais mokestiniais laikotarpiais 
turintis panašią apyvartą, panašų darbuotojų skaičių, vykdantis veiklą panašioje 
vietovėje, panašiomis konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir kt. (Apskaičiavimo 
pagal įvertinimą taisyklių 11 p.). Nėra reikalaujama identiškų veiklos sąlygų, o 
tai reiškia, jog yra priimtini nesutapimai dėl darbuotojų skaičiaus, apyvartos 
ir kitų rodiklių. Esminis momentas yra veiklos panašumas analogiškomis 
sąlygomis, be kita ko, apskaičiuojant mokesčius, pasitelkiant į pagalbą ir kitas 
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reikšmingas aplinkybes. Mokesčių mokėtojas, siekdamas paneigti taikomo 
metodo pagrįstumą, turėtų teikti įrodymus, jog pasirinkimas nėra tinkamas 
(pavyzdžiui, kad analogijos metodui pasirinkti kiti ūkio subjektai vykdė 
veiklą ne toje pačioje teritorijoje kaip pareiškėjas, buvo vykdoma visiškai 
kitokia ūkinė-komercinė veikla ir pan.) ir mokesčių administratoriui atliekant 
įvertinimą turi būti taikomas kitas metodas (2011 m. gegužės 16 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A556-966/2011).

33.3. Išlaidų metodas gali būti taikomas tais atvejais, kai turima 
informacija (duomenys) apie mokesčių mokėtojo ir jo šeimos narių 
išlaidas, o taikant šį metodą vertinimas atliekamas lyginant mokesčių 
mokėtojo ir jo šeimos narių asmenines išlaidas su per atitinkamą laikotarpį 
deklaruotomis pajamomis (Apskaičiavimo pagal įvertinimą taisyklių 14, 15 p.). 
Administracinėje byloje Nr. A438-201/2011, patvirtinusi mokestinio patikrinimo 
metu nustatytas aplinkybes, jog pareiškėjo patikrinimo laikotarpiu turėtos 
išlaidos viršijo jo pajamas bei minėto laikotarpio pradžioje turėtus piniginių 
lėšų likučius, teisėjų kolegija pripažino, kad mokesčių administratorius 
teisėtai mokėtiną gyventojų pajamų mokestį apskaičiavo pagal mokesčių 
administratoriaus įvertinimą, taikydamas išlaidų metodą (2011 m. vasario 4 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A438-201/2011; taip pat žr. 2010 m. gruodžio 
31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-1853/2010). 

33.4. Ekonominių modelių metodas. Taikant šį vertinimo metodą, 
gali būti naudojami duomenys iš įvairių informacijos šaltinių. Šaltinis turi 
būti parenkamas taip, kad atspindėtų kuo tikslesnius, skaičiavimams atlikti 
reikalingus, rodiklius. Tai gali būti duomenys apie išlaidas, patalpas, įrenginius, 
klientų skaičių, vidutinį pirkimo mastą ir panašiai. Surinktiems duomenims 
įvertinti turi būti parinktas realus ekonominis modelis, kurį naudodamas 
mokesčių administratorius turi atlikti skaičiavimus (pvz., realizavimo pajamų, 
bendrojo pelno, grynojo pelno, antkainio, savikainos, pardavimo kainos, 
išeigos) (Apskaičiavimo pagal įvertinimą taisyklių 25, 26 p.). Pavyzdžiui, 
administracinėje byloje Nr. A63-606/2011 mokesčių administratorius, 
taikydamas ekonominių modelių metodą, naudojosi VĮ Registrų centro 
duomenimis, apskaičiavo pastato ir žemės sklypo vertės proporciją bendrose 
gautose pardavimo pajamose. Teismas tokio metodo ir duomenų naudojimą 
iš esmės pripažino pagrįstu (2011 m. sausio 31 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A63-606/2011). Administracinėje byloje Nr. A556-135/2011 teisėjų 
kolegija pažymėjo, kad mokesčių administratoriaus pasirinktas ekonominių 
modelių metodas garantavo teisingą mokestinės prievolės apskaičiavimą, 
įvertinimas buvo atliktas išsamiai, atsižvelgiant į visas reikšmingas aplinkybes, 
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patikrinimo metu siekiant atlikti kuo tikslesnius skaičiavimus, informacija 
apie vidutines automobilių kainas rinkoje buvo paimta iš trijų šaltinių. Todėl 
mokesčių administratorius, įvertinęs surinktą informaciją, tinkamai apskaičiavo 
pareiškėjo 37 parduotų automobilių kainas, nustatė, kiek pareiškėjas 2004–2006 
metais gavo pajamų ir pagrįstai nuo nedeklaruotos mokesčio bazės papildomai 
apskaičiavo mokesčių sumas. Tuo tarpu pats mokesčių mokėtojas pasirinkto 
metodo nepagrįstumo atžvilgiu įrodymų negalėjo pateikti (2011 m. sausio 24 
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-135/2011). 

Susitarimas dėl mokesčio dydžio

34. Susitarimo dėl mokesčių dydžio sudarymo pagrindai ir sąlygos. 
Mokesčių administratorius ir mokesčių mokėtojas gali pasirašyti susitarimą 
dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, jei, apskaičiuojant mokesčius, 
nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti. 
Pasirašius tokį susitarimą, mokesčių mokėtojas praranda teisę ginčyti mokesčio 
apskaičiavimo teisingumą, o mokesčių administratorius – apskaičiuoti didesnę 
sumą negu nurodyta susitarime. Minėtas susitarimas gali būti pasirašytas 
mokestinio tyrimo ar mokestinio patikrinimo metu, taip pat visų mokestinių 
ginčų nagrinėjimo etapų metu (Mokesčių administravimo įstatymo 71 str. 1 
d.).

Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių srityje 
pasiūlymo dėl pastarojo mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo 
(mokestį išskaičiuojančio asmens) susitarimo pasirašymo pateikimo, 
informavimo apie priimtą sprendimą dėl pasiūlymo pasirašyti susitarimą ir 
susitarimo pasirašymo tvarką nustato Mokesčių administratoriaus ir mokesčių 
mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo 
taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu 
Nr. VA-210 (toliau – ir Susitarimo dėl mokesčio dydžio sudarymo taisyklės).

34.1. Tiek mokesčių mokėtojas, tiek mokesčių administratorius gali 
inicijuoti susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų sudarymą, šiuo 
tikslu raštu pateikdami pasiūlymą tokį susitarimą sudaryti (Susitarimo dėl 
mokesčio dydžio sudarymo taisyklių 5–9 p.). Šiuo klausimu paminėtina 
administracinė byla Nr. A442-863/2010, kurioje nustatyta, kad pareiškėja 
centriniam mokesčių administratoriui minėto pasiūlymo sudaryti susitarimą 
dėl mokesčio dydžio nepateikė, o tik skunduose, adresuotuose mokestinį ginčą 



628

III. Informacinė dalis

nagrinėjusioms institucijoms, reikalavo įpareigoti Vilniaus apskrities valstybinę 
mokesčių inspekciją sudaryti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių 
sumų dydžio. Kadangi pareiškėja nesilaikė susitarimo dėl mokesčio dydžio 
sudarymo procedūros, teisėjų kolegija pripažino, kad pirmosios instancijos 
teismas pagrįstai atmetė pareiškėjos skundo reikalavimą dėl vietos mokesčių 
administratoriaus įpareigojimo sudaryti minėtą susitarimą. Šioje byloje taip 
pat buvo konstatuota, kad mokesčių administratorius pagrįstai apskaičiavo 
pareiškėjos mokėtinas mokesčio ir su juo susijusias sumas (2010 m. rugsėjo 16 
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-863/2010).

34.2. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje 
byloje Nr. A438-1116/2010 nurodė, kad Mokesčių administravimo įstatymo 71 
straipsnio 1 dalis nenustato imperatyvios pareigos mokesčių administratoriui 
kiekvienu atveju pasirašyti susitarimą su mokesčio mokėtoju, o tik suteikia 
teisę susitarti dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio. Iš šio teisinio 
reglamentavimo taip pat matyti, kad teisiškai reikšminga bei pakankama 
aplinkybė, kuri gali sudaryti prielaidas bei sąlygas pasirašyti arba nepasirašyti 
minėtą susitarimą, yra konstatavimas faktinės aplinkybės, jog „nė viena iš šalių 
neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti.“ Tačiau įrodymų 
pakankamumas ar jų nepakankamumas yra vertinamojo pobūdžio ir gali būti 
nulemtas kiekvieno individualaus atvejo, konkrečių aplinkybių bei kiekvienos iš 
šalių subjektyvaus vertinimo. Todėl tais atvejais, kai mokesčių administratorius 
turi pagrįstą pagrindą manyti bei teigti, kad mokestinei nepriemokai pagrįsti 
jis turi pakankamai įrodymų, neatsiranda prielaidos bei sąlygos realizuoti 
Mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnio nuostatas. Tai savo ruožtu 
lemia, kad tais atvejais, kai mokesčių administratoriaus vertinimu įrodymų 
mokestinei nepriemokai pagrįsti pakanka ir šia aplinkybe jis grindžia savo 
atsisakymą sudaryti susitarimą su mokesčių mokėtoju, yra įvykdomi Viešojo 
administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimai (2010 m. spalio 4 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A438-1116/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 
20, 2010, p. 180–191).

35. Susitarimo dėl mokesčių dydžio sudarymo pasekmės. Minėta, 
jog pasirašius aptariamą susitarimą, mokesčių mokėtojas praranda teisę 
ginčyti mokesčio apskaičiavimo teisingumą, o mokesčių administratorius 
– apskaičiuoti didesnę sumą negu nurodyta susitarime (Mokesčių 
administravimo įstatymo 71 str. 1 d.).

Administracinėje byloje Nr. A556-670/2009 teisėjų kolegija, kaip 
vieną iš mokesčių administratoriaus sprendimo pavesti atlikti pakartotinį 
mokestinį patikrinimą neteisėtumo pagrindų nurodė aplinkybę, jog leidus 
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tokį patikrinimą, kiltų grėsmė pasiektam susitarimui dėl mokesčių ir su jais 
susijusių sumų dydžio tarp mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo 
bei galimam Mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnio pažeidimui 
(2009 m. gegužės 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-670/2009).

Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktas numato, 
jog jei pareiškėjas atsisakė skundo, teismas nutraukia bylą. Šio įstatymo 52 
straipsnyje įtvirtinta, jog pareiškėjas teisę atsiimti skundą turi iki jo priėmimo. 
Tikslinti ir pakeisti skundo pagrindą ar dalyką arba atsisakyti skundo 
pareiškėjas gali bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant 
į pasitarimų kambarį. Kaip pažymėjo Vyriausiasis administracinis teismas 
administracinėje byloje Nr. A438-37/2010, pasirašydamas susitarimą su mokesčių 
administratoriumi, inter alia atimantį teisę ginčyti mokesčių dydžius, dėl kurių 
teisėtumo ir pagrįstumo buvo teiktas skundas teismui, pareiškėjas išreiškia savo 
subjektyvią poziciją atsisakyti nuo teisminio nagrinėjimo. Todėl tokia minėtame 
susitarime išreikšta valia vertintina kaip skundo atsisakymas Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punkto prasme, o apeliacinės instancijos 
teismas turi teisę tokią bylą nutraukti (2010 m. gruodžio 20 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A438-37/2010; taip pat žr. 2011 m. kovo 21 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A575-663/2011).

Mokesčio apskaičiavimas pagal kitų valstybės institucijų dokumentus

36. Vykdomosios valdžios institucijų dokumentai. Mokesčių 
administravimo įstatymo 72 straipsnio 1 dalis nustato, jog mokesčių 
administratorius turi teisę apskaičiuoti mokestį remdamasis kitų valstybės 
įstaigų ir institucijų aktais ar kitais dokumentais, surašydamas patikrinimo aktą 
šio įstatymo nustatyta tvarka. Mokestis tokiu būdu gali būti apskaičiuojamas 
tais atvejais, kai šios institucijos pagal įstatymuose nustatytą kompetenciją 
atlieka asmenų komercinės, ūkinės ar finansinės veiklos patikrinimus ir nustato 
mokesčių įstatymų pažeidimus, tačiau nėra įgaliotos nustatyta tvarka atlikti 
mokesčių administravimo veiksmų. Šiuo atveju pakartotinai tikrinti mokesčių 
mokėtojo mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo 
mokesčių administratorius neprivalo (Mokesčių administravimo įstatymo 
72 str. 2 d.). Apskaičiavęs mokestį minėta tvarka, mokesčių administratorius 
prisiima visą atsakomybę dėl mokesčio apskaičiavimo teisingumo (Mokesčių 
administravimo įstatymo 72 str. 4 d.). Tais atvejais, kai iškyla abejonių dėl 
aptariamų institucijų apskaičiavimų pagrįstumo ir teisingumo, mokesčių 
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administratorius turi teisę jų pareikalauti atlikti pakartotinį patikrinimą 
konkrečiai nurodydamas, dėl ko nesutinkama, arba pats Mokesčių 
administravimo įstatymo nustatyta tvarka patikrinti, ar mokestis apskaičiuotas, 
deklaruotas ir sumokėtas teisingai (Mokesčių administravimo įstatymo 72 str. 
3 d).

Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A442-388/2009 nustatyta, kad 
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (pagal jos veiklą reglamentuojančius 
teisės aktus) turėjo teisę įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais atskleisti 
ir tirti veikas, susijusias su mokesčių mokėtojų apgaulingu ar aplaidžiu 
apskaitos tvarkymu, žinomai neteisingų duomenų apie mokesčius, valstybės 
(savivaldybės) rinkliavas ir kitas įmokas teikimu atsakingoms institucijoms 
ir įstaigoms, mokesčių, valstybės (savivaldybės) rinkliavų, valstybinio 
socialinio draudimo ir kitų įmokų vengimu, nustatyta tvarka patvirtintų 
ataskaitų nepateikimu, ir kitus teisės pažeidimus, susijusius su mokesčiais, 
valstybės (savivaldybės) rinkliavomis, valstybinio socialinio draudimo ir 
kitomis įmokomis, taip pat turėjo teisę įstatymų nustatyta tvarka vykdyti 
ūkinės–finansinės veiklos tyrimą. Kadangi minėta tarnyba pagal įstatymuose 
nustatytą kompetenciją atlieka asmenų komercinės, ūkinės ar finansinės 
veiklos patikrinimus ir nustato mokesčių įstatymų pažeidimus, teisėjų kolegija 
pripažino, kad pagal Mokesčių administravimo įstatymo 72 straipsnio 
nuostatas mokesčių administratorius šiuo atveju turėjo teisę, remdamasis 
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos 
dokumentais, apskaičiuoti pareiškėjo nesumokėtus mokesčius bei delspinigius 
ir skirti jam baudas (2009 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A442-388/2009; taip pat žr. 2008 m. rugsėjo 12 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A261-1507/2008).

37. Teismų aktai ir dokumentai. Kaip matyti iš Vyriausiojo 
administracinio teismo praktikos, mokesčių administratorius mokesčių 
mokėtojui tenkančią mokestinę prievolę tam tikrais atvejais apskaičiuoja 
remdamasis teismų sprendimais, teismuose nagrinėtų bylų medžiaga. 
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A575-1815/2010 teisėjų kolegija, 
be kita ko, remdamasi Mokesčių administravimo įstatymo 72 straipsnio 
1 dalimi, kaip nepagrįstą atmetė apeliacinio skundo argumentą, kad 
mokesčių administratorius neturėjo teisės apskaičiuoti akcizų ir su jais 
susijusių mokestinių sumų, vadovaudamasis baudžiamosios bylos medžiaga. 
Kadangi faktai, jog pareiškėjas neteisėtai laikė, gamino ir gabeno akcizais 
apmokestinamas prekes (etilo alkoholį), aiškiai ir nedviprasmiškai buvo 
nustatyti Vilniaus apygardos teismo nuosprendyje (nustatytas kiekis, etilo 
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alkoholio koncentracija), Vyriausiasis administracinis teismas vertino, jog 
mokesčių administratorius pagrįstai rėmėsi šia informacija, apskaičiuodamas 
pareiškėjui mokėtiną akcizą (2010 m. gruodžio 14 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A575-1815/2010; taip pat žr. 2008 m. kovo 26 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A261-589/2008).

V. Mokestinė prievolė

Mokestinės prievolės vykdymo tvarka

38. Mokestinės prievolės įvykdymo būdai. Pareiga laiku ir tiksliai 
vykdyti mokestinę prievolę yra nustatyta būtent mokesčio mokėtojui. 
Mokesčių administravimo įstatymo 81 straipsnio 1 dalis įtvirtina mokesčių 
mokėtojo pareigą sumokėti mokestį to mokesčio įstatymo ar jo pagrindu 
priimto lydimojo teisės akto nustatytu terminu. To paties straipsnio 2 dalis 
numato mokesčių mokėtojo pareigą sumokėti sprendime, pagal kurį mokesčių 
mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) 
su juo susijusios sumos, nurodytas papildomai apskaičiuotų mokesčių, paskirtų 
baudų ir apskaičiuotų delspinigių sumas. Mokestinių prievolių įvykdymo būdų 
sąrašas yra pateikiamas Mokesčių administravimo įstatymo 82 straipsnyje, 
pagal kurio nuostatas, konkretaus mokesčių mokėtojo mokestinė prievolė 
įvykdoma: 1) mokesčio ir su juo susijusių sumų sumokėjimu; 2) trečiojo 
asmens atliekamu mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimu; 3) 
turimos mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymu mokestinei nepriemokai 
padengti.

38.1. Mokesčio ir su juo susijusių sumų sumokėjimas yra įprastinis 
mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės įvykdymo būdas. Pažymėtina, jog 
Mokesčių administravimo įstatyme vartojama mokesčio ir su juo susijusių 
sumų sumokėjimo sąvoka apima ir mokestį išskaičiuojančio asmens 
išskaičiuotų mokesčių ir su juo susijusių sumų sumokėjimą (Mokesčių 
administravimo įstatymo 83 str. 4 d.).

Mokesčių mokėtojo sumokėtos sumos įskaitomos pagal mokėjimo 
nurodyme mokesčių mokėtojo nurodytą įmokos kodą. Sumokėtų sumų 
kodavimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Jei mokesčių 
mokėtojas konkrečiai nenurodo, už ką turi būti įskaityta jo sumokėtoji 
suma, ji įskaitoma centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka 
(Mokesčių administravimo įstatymo 84 str. 1 d.). Administracinėje byloje 
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Nr. A442-808/2009 pareiškėjas teigė, kad jis įmokėjo Finansinių nusikaltimų 
tyrimo tarnybos specialisto priskaičiuotos atitinkamų mokesčių nepriemokos 
sumas naudodamas įmokos kodą 6930 (šiuo kodu Mokesčių, rinkliavų ir 
kitų įmokų, mokamų į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto 
pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąraše, patvirtintame Valstybinės 
mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento direktoriaus 2003 
m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160, žymimos Finansinių nusikaltimų 
tyrimo tarnybos apskaičiuotos mokėtinos sumos), todėl visa jo sumokėta 
suma turėjo būti įskaityta minėto specialisto apskaičiuotoms mokestinėms 
nepriemokoms padengti mokesčių administratoriaus iniciatyva be papildomo 
prašymo.  Mokesčių administratorius teigė, jog nesant pareiškėjo prašymo 
įskaityti įmokėtas sumas konkrečiam mokesčiui padengti, jis neturėjo pagrindo 
6930 įmokos kodu sumokėtas sumas įskaityti savo nuožiūra, t. y. paskirstyti 
(įskaityti) jas atitinkamoms (konkrečioms) mokesčių, kuriuos apskaičiavo 
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos specialistas, rūšims (nepriemokoms). 
Įvertinusi ginčo teisiniams santykiams taikytiną teisinį reguliavimą ir 
nustačiusi, kad juose nebuvo įtvirtinta pareiga mokesčių mokėtojui pateikti 
prašymą įskaityti įmokas, įmokėtas konkrečiam mokesčiui padengti, teisėjų 
kolegija pripažino, kad mokesčių administratorius šiuo atveju privalėjo į 
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą pareiškėjo 
pagal įmokos kodą 6930 sumokėtas pinigų sumas įskaityti Finansinių 
nusikaltimų tyrimo tarnybos specialisto apskaičiuotoms mokestinėms 
nepriemokoms ir su jomis susijusioms sumoms padengti. Kadangi priimant 
sprendimą dėl patikrinimo akto patvirtinimo ir apskaičiuojant mokėtinas 
sumas (įskaitant delspinigius) nebuvo atsižvelgta į tai, kad iki mokestinio 
patikrinimo akto patvirtinimo pareiškėjas mokėjo papildomai priskaičiuotus 
mokesčius, Vyriausiasis administracinis teismas grąžino patikrinimo akto 
patvirtinimo klausimą vietos mokesčių administratoriui spręsti iš naujo (2009 
m. birželio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-808/2009).

38.2. Mokestinės nepriemokos perėmimas. Nors vienas iš mokestinės 
prievolės požymių yra tai, kad ji yra individuali, tai yra tiesiogiai susijusi su 
konkrečiu mokesčių mokėtoju, tačiau Mokesčių administravimo įstatymo 
86 straipsnis nustato šios taisyklės išimtį (2011 m. sausio 31 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. A556-100/2011). Pastaroji įstatymo nuostata įtvirtina, 
kad Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka mokesčių 
mokėtojo mokestinę nepriemoką, mokesčių administratoriui leidus, gali perimti 
kiti asmenys. Tokiems asmenims taikomos visos mokestinės nepriemokos 
sumokėjimą ir išieškojimą reglamentuojančios mokesčių įstatymų nuostatos, 
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kurios būtų taikomos mokesčių mokėtojui. Tokį mokesčių mokėtojo pareigų 
perleidimą (perėmimą) įstatymų leidėjas vertina kaip vieną iš mokestinės 
prievolės įvykdymo būdų (Mokesčių administravimo įstatymo 82 str. 2 p.).

38.3. Mokestinės permokos įskaitymas kitai mokestinei prievolei 
padengti taip pat yra vienas iš mokestinės prievolės įvykdymo būdų, tačiau 
jis yra laikomas tinkamu ir savalaikiu mokestinės prievolės, kurios vykdymo 
terminas dar nėra pasibaigęs, įvykdymu, kai yra pateiktas mokesčio mokėtojo 
prašymas (2010 m. gruodžio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
N62-3180/2010). Toks mokestinės prievolės įvykdymo būdas yra taikomas 
ir mokestinėms nepriemokoms, t. y. mokesčių mokėtojo mokesčio įstatymo 
ar jo pagrindu priimto įstatymo lydimojo teisės akto nustatyta tvarka laiku 
nesumokėtoms mokesčio sumoms (Mokesčių administravimo įstatymo 2 str. 
9 d.), padengti (Mokesčių administravimo įstatymo 82 str. 3 p.). Pats mokesčių 
mokėtojo turimos mokesčių permokos (skirtumo) įskaitymo institutas yra 
detalizuojamas Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnyje bei jį 
lydinčiuose teisės aktuose (šiuo klausimu plačiau skaitykite apibendrinimo skyrių 
„Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimas (įskaitymas)“, 40–42 punktai).

39. Raginimas mokestinę prievolę įvykdyti geruoju yra numatytas 
Mokesčių administravimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalyje. Ši nuostata įtvirtina, jog 
mokesčių mokėtojui, laiku nevykdančiam savo mokestinės prievolės, mokesčių 
administratorius įteikia raginimą geruoju sumokėti mokestį ir su juo susijusias 
sumas vienu iš šių atvejų: 1) įsiteisėja sprendimas dėl mokesčių mokėtojo 
skundo mokestiniuose ginčuose, tai yra apskundus mokesčių administratoriaus 
sprendimą, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas 
sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos, mokestinį ginčą nagrinėjanti 
institucija savo sprendimu nepatenkina mokesčių mokėtojo skundo ir tokio 
sprendimo mokesčių mokėtojas nustatytu terminu neapskundžia; arba mokestinį 
ginčą nagrinėjančios institucijos sprendimas, nepatenkinantis mokesčių mokėtojo 
skundo, yra galutinis; 2) priimamas neigiamas sprendimas dėl mokesčių mokėtojo 
prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą; 3) 
nutraukiama mokestinės paskolos sutartis.

Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, jog pastaroji 
nuostata įpareigoja mokesčių administratorių minėtą raginimą pateikti tik 
Mokesčių administravimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose 
numatytais atvejais. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A442-187/2011 
nustačiusi, kad pareiškėjas laiku nesumokėjo 2009 m. gegužės 5 d. pateiktoje 
gyventojų pajamų mokesčio deklaracijoje už mokestinį laikotarpį nuo 2008 m. 
sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. deklaruoto gyventojų pajamų mokesčio, 
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teisėjų kolegija pripažino, kad vadovaujantis Mokesčių administravimo 
įstatymo 89 straipsnio 1 dalimi, mokesčių administratorius neprivalėjo 
pareiškėjui įteikti raginimo geruoju sumokėti mokestį ir su juo susijusias sumas 
(2011 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-187/2011).

Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimas (įskaitymas)

Jei atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato ko kito, su mokesčio 
permokos (skirtumo) grąžinimu (įskaitymu) susiję teisiniai santykiai yra 
reguliuojami Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnyje įtvirtintomis 
nuostatomis. Kaip yra pažymėjęs Vyriausiasis administracinis teismas, 
pastarųjų sumų grąžinimas (įskaitymas) tiesiogiai siejamas su aplinkybe, kai 
konkretus mokesčių mokėtojas, sumokėdamas iš savo lėšų mokestį, patiria 
didesnes išlaidas negu numatyta mokesčio įstatyme. Be to, gali būti grąžinama 
(įskaitoma) realiai susidariusi mokesčio permoka, kuri yra mokesčių mokėtojo 
mokesčių administratoriui pateiktoje atitinkamo mokesčio deklaracijoje, 
mokesčio administratoriaus vedamoje mokesčio mokėtojų apskaitoje arba 
apskaičiuota mokesčio mokėtojo patikrinimo metu (pvz., 2008 m. birželio 2 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-711/2008).

40. Mokesčių permokos įskaitymas mokestinei nepriemokai padengti. 
Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių sumos centrinio mokesčių 
administratoriaus nustatyta tvarka yra įskaitomos mokesčių mokėtojo 
mokestinei nepriemokai padengti (Mokesčių administravimo įstatymo 
87 str. 1 d.). Pastarosios įstatymo nuostatos taikymo klausimu Vyriausiasis 
administracinis teismas yra konstatavęs, kad joje nurodoma procedūra taikoma, 
kai jau yra konstatuotas mokestinės prievolės nevykdymo faktas, siekiant 
padengti susidariusią mokestinę nepriemoką – laiku nesumokėtą su mokesčiu 
susijusią sumą. Toks priverstinis mokestinės prievolės įvykdymas nepakeičia 
mokesčio mokėtojo pareigos laiku ir tiksliai įvykdyti mokestinę prievolę (2010 
m. gruodžio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N62-3180/2010).

41. Mokesčių permokos grąžinimas (įskaitymas) mokesčių mokėtojo 
prašymu. Pagal bendrąją taisyklę, mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių 
sumos, kurios lieka permokos sumas įskaičius mokestinei nepriemokai padengti, 
grąžinamos mokesčių mokėtojo prašymu (Mokesčių administravimo įstatymo 87 
str. 5 d.). Prašymas turi būti pateikiamas ir tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas 
pageidauja, kad mokesčio permoka būtų įskaityta mokesčiams, kurių mokėjimo 
terminas nepasibaigęs (Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. 10 d.). 
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41.1. Minėta, jog pagal bendrąją taisyklę mokesčių mokėtojo teisė į 
mokestinės permokos susigrąžinimą gali būti realizuojama tik į tą mokestinės 
permokos dalį, kuri lieka padengus mokesčių mokėtojo turimas mokestines 
nepriemokas. Atitinkamai pastaroji mokesčių mokėtojo teisė negali būti 
realizuojama ir į jo galimai mokestinei nepriemokai padengti mokesčių 
administratoriaus areštuotą mokestinę permoką (šiuo klausimu, pvz., žr. 2005 
m. sausio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A11-71/2005).

41.2. Mokesčio permokos grąžinimo tvarka ir terminai yra įtvirtinti 
Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 7 dalyje  ir taikomi, jei 
atitinkamo mokesčio įstatyme nėra nustatyta ko kito. Pastarosios įstatymo 
nuostatos 2 punktas reguliuoja situaciją, kai dėl mokesčio permokos grąžinimo 
atliekamas mokestinis patikrinimas arba su mokesčio permokos grąžinimu 
susiję klausimai yra sudedamoji mokesčių administratoriaus atliekamo to 
mokesčių mokėtojo patikrinimo dalis. Šiame punkte nustatyta, kad tokiu 
atveju mokesčio permoka turi būti grąžinta ne vėliau kaip per 20 dienų po 
mokesčių administratoriaus sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai 
apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios 
sumos (jei pažeidimų nenustatyta – pažymos apie tai), įteikimo mokesčių 
mokėtojui dienos. Mokesčių administratoriaus teisė patikrinti mokesčių 
mokėtojo prašymo grąžinti mokesčio permoką pagrįstumą, be kita ko, atliekant 
mokestinį patikrinimą, yra numatyta Mokesčių administravimo įstatymo 87 
straipsnio 6 dalyje.

Šio teisinio reguliavimo kontekste paminėtina administracinė byla Nr. 
A438-1749/2008, kurioje Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 
pripažino, kad nebuvo teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimų dėl 
mokestinės permokos įskaitymo į kitus mokėtinus mokesčius, nes dėl tikrai 
ar tariamai susidariusios permokos buvo atliekamas patikrinimas, dėl kurio 
mokesčio administratorius nėra priėmęs atitinkamo sprendimo. Savo ruožtu, 
kaip nustatyta Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 7 dalies 2 
punkte, tokio sprendimo priėmimas yra būtina sąlyga atsirasti pareiškėjo 
subjektinei teisei į mokesčio permoką (2008 m. gruodžio 15 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A438-1749/2008).

41.3. Mokesčių administratorius, per Mokesčių administravimo įstatymo 
87 straipsnio 7 dalyje nurodytus terminus negrąžinęs mokesčio permokos 
sumos, mokesčių mokėtojo naudai skaičiuoja palūkanas iki mokesčio permoka 
bus grąžinta. Palūkanų dydis yra lygus delspinigių už ne laiku sumokėtą 
mokestį dydžiui (Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. 9 d.). Kaip yra 
pažymėjęs Vyriausiasis administracinis teismas, palūkanų mokėjimas už laiku 
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negrąžintą mokesčio permoką yra neatsiejamas nuo mokesčio permokos ir 
yra sudėtinė mokesčių grąžinimo instituto dalis (2004 m. birželio 25 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS10-310/2004).

Nagrinėjant šio pobūdžio ginčus kartais susiduriama su klausimu, nuo 
kurios datos minėtos palūkanos turi būti skaičiuojamos. Administracinėje 
byloje Nr. A575-654/2011 nustatyta, kad dėl mokesčio permokos grąžinimo du 
kartus buvo atliekamas mokestinis patikrinimas, kurių metu vietos mokesčių 
administratorius nepripažino mokestinės permokos. Pirmąjį (2007 m. spalio 
24 d.) sprendimą dėl patikrinimo akto patvirtinimo (juo pareiškėjui buvo 
nurodyta sumokėti atitinkamas mokesčių ir susijusias sumas) centrinis 
mokesčių administratorius panaikino ir perdavė mokestinį patikrinimą atlikti 
iš naujo, o antrąjį (2009 m. kovo 19 d.) panaikino kaip nepagrįstą. Minėta, 
kad pagal Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 7 dalies 2 punktą 
ir 9 dalį, per 20 dienų nuo sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo (o 
jei pažeidimų nenustatyta – nuo pažymos) įteikimo mokesčių mokėtojui 
dienos negrąžinus jam permokos, mokesčių mokėtojo naudai skaičiuojamos 
palūkanos. Pareiškėjo teigimu, tokiu sprendimu turėjo būti laikomas 2007 
m. spalio 24 d. sprendimas, o mokesčių administratoriaus teigimu – 2009 
m. kovo 19 d. sprendimas. Šiuo klausimu teisėjų kolegija, įvertinusi bylos 
medžiagą bei Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas, padarė išvadą, kad 
nagrinėtu atveju palūkanos pareiškėjo naudai turėjo būti skaičiuojamos po 20 
dienų nuo 2007 m. spalio 24 d. sprendimo įteikimo pareiškėjui dienos. Tokią 
išvadą ji padarė atsižvelgdama į tai, kad vietos mokesčių administratorius, 
atlikęs pareiškėjo mokestinį patikrinimą, galėjo (turėjo galimybę) tinkamai 
įvertinti ginčo sandorius (ūkines operacijas), mokesčių mokėtojas nuolat 
teikė paaiškinimus, tinkamai bendradarbiavo ir kt. Teisėjų kolegija, įvertinusi 
byloje surinktus įrodymus, pažymėjo, kad mokesčių administratorius turėjo 
pareigą iš karto priimti teisingą sprendimą – nenustatęs mokesčių įstatymų 
pažeidimų, mokestinio patikrinimo rezultatus įforminti patikrinimo pažyma, 
taip pat per 20 dienų nuo šios pažymos įteikimo pareiškėjui dienos grąžinti 
jam permoką, o jos nustatytu terminu negrąžinus – skaičiuoti palūkanas. Be 
to, įvertinusi mokesčių mokėtojui tenkančios pareigos mokėti delspinigius už 
pradelstą mokesčių sumokėjimą teisinį reguliavimą, teisėjų kolegija pripažino, 
kad priešingas aiškinimas neatitiktų teisingumo ir sąžiningumo kriterijų (2011 
m. kovo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-654/2011).

Teisė į Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 9 dalyje 
numatytas palūkanas administracinėje byloje Nr. A438-232/2010 buvo pripažinta 
ir neteisėto mokestinės permokos arešto atveju. Šioje byloje nustatyta, kad 
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pirmosios instancijos teismas mokesčių mokėtojo patirtos žalos (negautų 
pajamų nuo areštuotos pareiškėjo turėtos PVM permokos sumos) dydį 
nustatė remdamasis Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis 
dėl minimalių nuostolių, kuriuos patiria asmuo, negalėdamas naudotis jam 
priklausančiomis lėšomis. Tačiau Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 
kolegija, pažymėjusi, kad byloje nagrinėtas ginčas buvo kilęs iš mokestinių 
teisinių santykių, konstatavo, kad mokesčių mokėtojui priklausančių mokestinių 
permokų grąžinimo ir nuostolių kompensavimo už laiku negrąžintą mokestinę 
permoką klausimus reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymas (2010 
m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-232/2010). 

42. Mokesčio permokos grąžinimo (įskaitymo) senatis yra numatyta 
Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 13 dalyje. Ši nuostata, be 
kita ko, įtvirtina, jog jei atitinkamame mokesčio įstatyme nenustatyta kitaip, 
mokesčio permoka gali būti grąžinta (įskaityta), jeigu ji susidarė ne anksčiau 
kaip per einamuosius ir prieš juos einančius penkerius kalendorinius metus – 
skaičiuojama atgal nuo įskaitymo dienos, kai įskaitymas atliekamas mokesčių 
administratoriaus iniciatyva be atskiro mokesčių mokėtojo prašymo, o kai yra 
mokesčių mokėtojo prašymas – skaičiuojama atgal nuo šio prašymo pateikimo 
dienos. 

Iš pastarosios nuostatos turinio matyti, jog jos taikymui yra svarbus 
mokestinės permokos susidarymo momentas – nuo jos prasideda aptariamo 
senaties termino skaičiavimas. Kaip administracinėje byloje Nr. A8-1622/2006 
pažymėjo Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, mokesčio 
permokos susidarymo data sietina su data, kai mokesčio mokėtojas faktiškai 
sumokėjo per didelę mokesčio sumą į valstybės (savivaldybės) biudžetą. Todėl 
jei mokesčių mokėtojas praleido įstatymu nustatytą terminą ir per Mokesčių 
administravimo įstatymo nustatytą laikotarpį, skaičiuojamą nuo mokesčio 
permokos susidarymo datos, nesikreipė į mokesčių administratorių su prašymu 
grąžinti susidariusią mokesčio permoką, jis praranda teisę reikalauti ją grąžinti, 
o mokesčių administratoriui prievolė grąžinti mokesčių mokėtojui permoką 
pasibaigia. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija padarė išvadą, kad nepagrįsti 
buvo apelianto teiginiai, jog mokesčio permokos grąžinimo (įskaitymo) 
senaties terminą reikėtų skaičiuoti nuo datos, kai mokesčio permoka 
buvo abiejų ginčo šalių pripažinta bei patvirtinta atitinkamais mokestinių 
patikrinimų aktais ar kitokia mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka. 
Minėtas apelianto argumentas, nusprendė teisėjų kolegija, nebuvo pagrįstas 
jokiomis teisės normomis ir – atitinkamai – neturėjo teisinio pagrindo (2006 
m. spalio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-1622/2006).
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Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimas arba išdėstymas

43. Sąlygos atidėti (išdėstyti) mokestinės nepriemokos sumokėjimą. 
Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą finansų ministro nustatyta 
tvarka mokesčių administratorius gali atidėti arba išdėstyti. Mokestinės 
nepriemokos mokėjimas atidedamas arba išdėstomas mokesčių 
administratoriaus sprendimu. Šio sprendimo pagrindu sudaroma mokesčių 
mokėtojo ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis 
(Mokesčių administravimo įstatymo 88 str. 1 d.). Šio instituto įgyvendinimo 
tvarka yra detalizuojama Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba 
išdėstymo taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. 
įsakymu Nr. 268 (2004 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1K-182 redakcija).

43.1.  Iš paminėtų įstatymo nuostatų matyti, kad mokestinės 
nepriemokos išdėstymo klausimą, esant teisės aktų numatytoms sąlygoms, 
sprendžia vietos mokesčių administratorius Mokesčių administravimo įstatymo 
88 straipsnyje numatyta tvarka. Administracinėje byloje Nr. A442-827/2009 
Vyriausiasis administracinis teismas atmetė pareiškėjo apeliaciniame skunde 
teismui pateiktą prašymą jam apskaičiuotas sumas išdėstyti dalimis, nurodęs, 
kad teismas šioje byloje negali spręsti tokio prašymo. Teisėjų kolegija pažymėjo, 
kad jeigu pareiškėjas mano, jog jam nustatyta mokestinė nepriemoka galėtų 
būti išdėstyta, jis turėtų dėl šio klausimo išsprendimo nustatyta tvarka kreiptis 
į vietos mokesčių administratorių (2009 m. liepos 8 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A442-827/2009).

 Mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad 
sprendimas atidėti mokestinės nepriemokos mokėjimą ar jį išdėstyti gali 
būti priimtas tik nustačius, kad nedelsiant ją sumokėjus mokesčių mokėtojo 
finansinė būklė taptų kritine arba mokesčių mokėtojas turėtų didelių 
sunkumų vykdydamas kitus savo finansinius įsipareigojimus, tačiau šios 
mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimas ar išdėstymas suteiktų jam 
galimybę stabilizuoti savo finansinę būklę ir sumokėti mokestinę nepriemoką 
vėliau. Pastarąsias aplinkybes turi įrodyti mokesčių mokėtojas. Pavyzdžiui, 
administracinėje byloje Nr. A14-613/2007 nustatyta, kad mokesčių mokėtojas, 
pagrįsdamas prašymą atidėti mokestinės nepriemokos mokėjimą, motyvavo 
būsimu apyvartinių lėšų trūkumu atidarius dvi naujas įmonės parduotuves, 
bei pateikė anketą, kurios duomenimis individuali įmonė turi 256 000 
Lt kreditorinį įsiskolinimą, jos turto vertė – apie 500 000 Lt. Išnagrinėjęs 
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pastarąjį prašymą mokesčių administratorius atsisakė jį tenkinti, nustatęs, 
kad įmonė dirbo pelningai, 2004–2005 metais gavo virš milijono litų pajamų, 
registro duomenimis, vien jos nekilnojamojo turto vertė sudaro 559 000 Lt, o 
savininkui bendrąja jungtine nuosavybe priklausančio nekilnojamojo turto 
vertė – 906 000 Lt. Šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija sutiko su mokesčių 
administratoriaus vertinimu, kad 64 000 Lt mokestinės nepriemokos 
sumokėjimas nesukeltų kritiškos finansinės būklės ir didelių sunkumų 
vykdant finansinius įsipareigojimus. Ji taip pat pažymėjo, kad pareiškėjos 
prašyme nurodytas pagrindas – kad įmonei pritrūks apyvartinių lėšų veiklai 
plėsti – neatitinka Mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje 
nustatytų mokestinės nepriemokos išdėstymo pagrindų, nes tokie finansiniai 
nepatogumai negali būti vertinami kaip kritinė finansinė būklė. Mokestinės 
nepriemokos suma, lyginant su įmonės turto verte, yra nedidelė (2007 m. 
birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-613/2007).

43.2. Tačiau tam, kad Mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsnio 
1 dalyje numatytas sprendimas galėtų būti priimtas, mokesčių mokėtojas 
kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad turi realių 
galimybių atsiskaityti per prašomą suteikti mokestinės nepriemokos atidėjimo 
laikotarpį (Mokesčių administravimo įstatymo 88 str. 3 d.). Iš tiesų, kaip ne 
kartą yra nurodęs Vyriausiasis administracinis teismas, iš minėtų nuostatų 
matyti, kad mokestinės nepriemokos išdėstymas galimas esant tiek Mokesčių 
administravimo įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje, tiek to paties straipsnio 3 
dalyje numatytoms sąlygoms, o šių sąlygų buvimą dokumentais turi pagrįsti 
mokesčių mokėtojas. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A438-1450/2010 
teisėjų kolegija sprendė, kad vien tik aplinkybė, jog nedelsiant sumokėjus 
mokestinę nepriemoką mokesčių mokėtojo finansinė padėtis gali tapti kritinė, 
nėra absoliutus pagrindas išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, 
nes mokesčių mokėtojas taip pat privalo pateikti įrodymus, jog turi realių 
galimybių atsiskaityti per prašomą suteikti mokestinės nepriemokos atidėjimo 
laikotarpį. Šioje byloje teisėjų kolegija papildomai pažymėjo, jog iš teismui 
pateiktų įrodymų buvo matyti, kad iki prašymo dėl mokestinės nepriemokos 
sumokėjimo išdėstymo pateikimo įmonės veikla buvo nuostolinga, joje nebuvo 
įdarbinta samdomų darbuotojų, ji neturėjo jai priklausančio nekilnojamojo 
turto, turi kitų įsipareigojimų valstybės biudžetui bei privatiems kreditoriams, 
o pateikta informacija apie planuojamą veiklą vertintina kritiškai. Dėl šios 
priežasties nebuvo jokio teisinio pagrindo konstatuoti, jog pareiškėjas pagrindė 
realių galimybių atsiskaityti su valstybės biudžetu egzistavimą per jo prašomą 
suteikti mokestinės nepriemokos atidėjimo laikotarpį (2010 m. lapkričio 12 d. 
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nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1450/2010; taip pat žr. 2011 m. gegužės 
26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-861/2011).

Mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos sąlygos 
tenkinimo aspektu, administracinėje byloje Nr. A2-1284/2006 buvo vertinamas 
mokesčių mokėtojo mokesčių administratoriui pateiktas verslo planas, pagal 
kurį mokestinė nepriemoka galėtų būti padengta iš nekilnojamojo turto nuomos 
gautomis pajamomis, per metus gaunant 18 000 Lt tokių pajamų ir 12 000 Lt 
skiriant mokestinės nepriemokos dengimui. Byloje buvo nustatyta, kad pareiškėjas 
skolingas kitiems kreditoriams, yra paėmęs paskolą, už kurią kas mėnesį privalo 
mokėti bankui po 2 200 Lt, t. y. daugiau nei numatoma gauti pajamų už patalpų 
nuomą, duomenų, kad su kitais kreditoriais yra susitarta dėl skolų išdėstymo, 
nepateikta, pareiškėjas pagrindinės komercinės veiklos nebevykdo, panaikintos 
licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, 
nekilnojamasis turtas įkeistas. Šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija pripažino, jog 
pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad neįvykdytos įstatyminės 
sąlygos mokestinės nepriemokos išdėstymui, o būtent – nepateikti įrodymai, 
patvirtinantys realias atsiskaitymo galimybes per pareiškėjo prašomą laikotarpį 
(2006 m. rugsėjo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-1284/2006). 

44. Mokestinės paskolos sutarties nutraukimas. Vadovaujantis Mokesčių 
administravimo įstatymo 88 straipsnio 6 dalimi, jeigu mokesčių mokėtojas 
nesilaiko mokestinės paskolos sutarties sąlygų, ji nutraukiama. Vyriausiasis 
administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A8-871/2005 yra nurodęs, 
kad pastarosios nuostatos numato tik vieną sąlygą mokestinės paskolos 
sutarčiai nutraukti – mokestinės paskolos sutarties sąlygų nevykdymą. Todėl 
pareiškėjo teiginiai, jog prieš priimdamas sprendimą dėl mokestinės paskolos 
sutarties nutraukimo mokesčių administratorius turėjo atsižvelgti į priežastis, 
dėl kurių susidarė mokestinė nepriemoka bei nebuvo vykdoma mokestinės 
paskolos sutartis, šioje byloje buvo pripažinti nepagrįstais. Paminėtina, kad 
šioje byloje taip pat buvo nustatyta, kad mokesčių administratorius prašė 
pateikti paaiškinimus dėl mokestinės paskolos nevykdymo. Atsakydamas į 
šį prašymą, mokesčių mokėtojas minėtos sutarties nevykdymo priežastimis 
nurodė užsitęsusius teisminius ginčus su jo skolininkais ir pasikėsinimą į jo 
direktorių bei prašė pratęsti mokestinės paskolos terminą iki konkrečios datos. 
Ir tik po pastarosios nurodytos datos nelikvidavus susidariusio įsiskolinimo 
pagal mokestinės paskolos sutartį bei esant einamųjų mokesčių įsiskolinimui, 
mokesčių administratorius priėmė sprendimą nutraukti minėtą sutartį (2005 
m. rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-871/2005; taip pat žr. 
2011 m. balandžio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-962/2011).
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2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių  
dėl teismingumo apžvalga

(2011 m. sausio – birželio mėn.)

2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose

2.1.1. Dėl administracinių teisės pažeidimų bylų, kai byla administracines 
nuobaudas skiriančiai institucijai perduota nagrinėti iš naujo po 2011 m. 
sausio 1 d.

Byloje nustatyta, kad Šiaulių rajono policijos komisariatas 2010 m. 
gegužės 5 d. A. M. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl 
atitinkamų Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytų pažeidimų, o 
2010 m. gegužės 20 d. nutarimu jam buvo paskirta galutinė 200 Lt bauda. Šį 
nutarimą A. M. apskundė Šiaulių apygardos administraciniam teismui.

Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartimi 
panaikino 2010 m. gegužės 20 d. nutarimą ir bylą perdavė nagrinėti iš naujo 
institucijai, įgaliotai skirti administracines nuobaudas. Radviliškio rajono 
policijos komisariatas 2011 m. sausio 21 d. A. M. iš naujo surašė administracinio 
teisės pažeidimo protokolą dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso 134 
straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo ir Joniškio rajono policijos komisariato 
2011 m. vasario 4 d. nutarimu už šį pažeidimą A. M. buvo skirta 160 Lt bauda.

Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo kreipėsi į Joniškio 
rajono apylinkės teismą ir prašė panaikinti Joniškio rajono policijos komisariato 
2011 m. vasario 4 d. nutarimą bei nutraukti administracinio teisės pažeidimo 
bylą. Šis teismas nutartimi bylą su A. M. skundu perdavė Šiaulių apygardos 
administraciniam teismui. Pastarasis, gavęs bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų 
kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Šiaulių 
apygardos administracinis teismas nurodė, kad 2011 m. sausio 21 d. surašius 
A. M. naują administracinio teisės pažeidimo protokolą, laikytina, jog buvo 
pradėta nauja administracinio teisės pažeidimo byla, o administracinių teisės 
pažeidimų bylos, pradėtos po 2011 m. sausio 1 d., turėtų būti nagrinėjamos 
bendrosios kompetencijos teisme.

Spręsdama rūšinio teismingumo klausimą, Specialioji teisėjų kolegija 
pirmiausia nurodė, kad vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų 
kodekso 302, 226, 232, 2321, 239, 2393, 241, 2411, 2461, 2462, 2467, 249, 259, 
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260, 261, 262, 282, 313 straipsnių ir dvidešimt trečiojo skirsnio pakeitimo, 
kodekso papildymo 2571, 2601, 2602 straipsniais, dvidešimt trečiuoju1 ir 
dvidešimt trečiuoju2 skirsniais įstatymu (2010 m. lapkričio 18 d. įstatymas 
Nr. XI-1142; toliau – ir Pakeitimo įstatymas), Teismų įstatymo 12, 15, 23 ir 
31 straipsnių pakeitimo įstatymu (2010 m. lapkričio 18 d. įstatymas Nr. XI-
1145), Administracinių bylų teisenos įstatymo 15, 16, 18, 20, 46, 137 straipsnių 
pakeitimo, aštuonioliktojo skirsnio ir 128, 144 straipsnių pripažinimo 
netekusiais galios įstatymu (2010 m. lapkričio 18 d. įstatymas Nr. XI-1143; 
toliau – ir ABTĮ pakeitimo įstatymas), 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja 
tvarka, pagal kurią įgaliotų nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas 
institucijų nutarimai šiose bylose yra skundžiami ne administraciniams, o 
bendrosios kompetencijos teismams. Tačiau minėtuose įstatymuose taip pat 
yra numatytos jų įgyvendinimo nuostatos, pagal kurias iki 2011 m. sausio 1 
d. pradėtų ir nebaigtų administracinių teisės pažeidimų bylų teisena toliau 
vyksta iki 2011 m. sausio 1 d. galiojusia tvarka, skundus dėl įgaliotų nagrinėti 
administracinių teisės pažeidimų bylas institucijų nutarimų nagrinėjant 
administraciniuose teismuose (Pakeitimo įstatymo 25 str.; Teismų įstatymo 12, 
15, 23 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo (2010 m. lapkričio 18 d. įstatymas Nr. 
XI-1145) 5 str.; ABTĮ pakeitimo įstatymo 10 str.).

Pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, nagrinėtu atveju administracinio 
teisės pažeidimo byla buvo pradėta 2010 metais, todėl teisena joje turėjo 
vykti pagal iki 2011 m. sausio 1 d. galiojusią tvarką ir skundas dėl joje priimto 
nutarimo turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme. Aplinkybė, jog 
2011 m. sausio 21 d. buvo surašytas naujas administracinio teisės pažeidimo 
protokolas, bylos rūšinio teismingumo nekeičia. Šiuo protokolu buvo siekiama 
ištaisyti procesinius trūkumus jau pradėtoje administracinio teisės pažeidimo 
byloje, o ne pradėti naują bylą (2011 m. balandžio 26 d. nutartis A. M. 
administracinio teisės pažeidimo byloje). 

2.1.2. Dėl savivaldybės tarybos sprendimo prašyti perduoti valstybinę žemę 
savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise

Pareiškėjai skundu kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Palangos 
miesto savivaldybės tarybos sprendimą prašyti Vyriausybės perduoti Palangos 
miesto savivaldybei 4,4515 ha valstybinės žemės sklypo dalį (iš bendro 7,0712 
ha ploto) valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise viešosios paskirties 
rekreacijai ir poilsio reikmėms.
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Pareiškėjai nurodė, kad jie pretenduoja atkurti nuosavybės teises į 
nacionalizuotą žemę, kuri šiuo metu sudaro minėtą 7,0712 ha valstybinės 
žemės sklypą. Dabartiniu metu 0,4859 ha šio sklypo plotas yra užimtas 
nenaudojamais ir pasenusiais buvusio reabilitacijos centro pastatais, o likusi 
sklypo teritorija yra laisva (neužstatyta). Šios aplinkybės sudaro pagrindą 
minėtą sklypą grąžinti natūra buvusių savininkų įpėdiniams pagal Piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą. 

Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo 
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad šiuo atveju 
pareiškėjų reiškiamas reikalavimas dėl atsakovo sprendimo panaikinimo kyla 
iš civilinių teisinių santykių. Jo nuomone, ginčytu aktu atsakovas įformino 
turto disponavimo veiksmus ir, šį aktą priimdamas, veikė kaip civilinių teisinių 
santykių dalyvis. 

Tačiau Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad minėtas atsakovo 
sprendimas pagal savo pobūdį yra administracinis aktas. Nors šiuo aktu  
siekiama civilinių teisių (turto patikėjimo teisės) įgijimo, tačiau šių teisių 
įgijimo tikslas ir ginčijamame akte nurodytas akto priėmimo pagrindinis 
tikslas yra savivaldybės tarybos funkcijų, susijusių su bendrųjų savivaldybės 
bendruomenės reikalų tvarkymu (viešosios paskirties rekreacijos ir poilsio 
reikmėmis), įgyvendinimas. Pareiškėjai, ginčydami atsakovo sprendimą, 
civilinių teisinių argumentų nenurodė ir ginčą kėlė administraciniu teisiniu 
aspektu, t. y. siekė apginti savo teises, susijusias su nuosavybės teisių atkūrimu, 
bei kėlė klausimą dėl sprendimo priėmimo savivaldybės taryboje procedūrų 
pažeidimo. 

Taigi vertindama aptariamą ginčą Specialioji kolegija nurodė, kad jis 
iš esmės kilo viešojo administravimo srityje, todėl turėjo būti nagrinėjamas 
administraciniame teisme (2011 m. kovo 1 d. nutartis M. K., R. J. ir kt.prieš 
Palangos miesto savivaldybės tarybą).

2.1.3. Dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto teisėtumo

Pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie 
Aplinkos ministerijos kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, 
prašydamas panaikinti šios Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos 
valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo potvarkiu sudarytos komisijos surašytą 
statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą. 
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Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas prašymo 
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad ginčo statinio 
rekonstrukcija buvo baigta, o Statybos įstatymo 281 straipsnio 1 dalyje (2010 
m. spalio 1 d. redakcija) yra numatyta, kad nustačius, jog statybą leidžiantis 
dokumentas išduotas neteisėtai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcija prie Aplinkos ministerijos ar kiti asmenys, kurių teisės ir teisėti 
interesai yra pažeidžiami, kreipiasi į bendrosios kompetencijos teismą dėl 
statybą leidžiančio dokumento pripažinimo negaliojančiu ir statybos padarinių 
šalinimo, kai statyba yra pradėta.

Nagrinėdama šį prašymą Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad 
aptariamu atveju pareiškėjas ginčijo administracinio pobūdžio aktą ir jokių 
civilinių teisinių reikalavimų nekėlė, todėl šis ginčas turėjo būti nagrinėjamas 
administraciniame teisme. Be to, ginčijamas statinio pripažinimo tinkamu 
naudoti aktas, o ne statybą leidžiantis dokumentas, todėl Statybos įstatymo 
281 straipsnio (2010 m. spalio 1 d. redakcija) nuostatos dėl statybą leidžiančio 
dokumento ginčijimo tvarkos šiuo atveju netaikytinos (2011 m. kovo 14 
d. nutartis byloje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie 
Aplinkos ministerijos prieš Vilniaus apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą, 
Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos, Kultūros paveldo 
departamentą prie Kultūros ministerijos).

2.1.4. Dėl žalos, siejamos su iki 2011 m. sausio 1 d. atliktais policijos 
pareigūnų veiksmais pradedant ir tiriant administracinio teisės pažeidimo 
bylą, atlyginimo

Pareiškėjas kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir 
prašė priteisti iš valstybės 105 000 Lt turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. 
Nurodė, kad 2008 m. rugpjūčio 27 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato pareigūnai jam surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą 
dėl to, kad jis vairavo automobilį būdamas neblaivus (vidutinio girtumo 
laipsnio). Šį įvykį užfiksavo televizijos laidos žurnalistas ir atitinkamas 
siužetas buvo parodytas televizijos laidoje. Tačiau vėliau administracinio teisės 
pažeidimo bylos procese pareiškėjui inkriminuotas administracinis teisės 
pažeidimas buvo paneigtas ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarimu 
administracinio teisės pažeidimo byla nutraukta, o Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo nutartimi šis apylinkės teismo nutarimas paliktas 
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nepakeistas. Pareiškėjas nurodė, kad dėl neteisėtų policijos pareigūnų veiksmų, 
nepagrįstai jį apkaltinus administracinio teisės pažeidimo padarymu, jis patyrė 
turtinę žalą, susijusią su priverstiniu jo automobilio nuvežimu bei bylos vedimu 
ir įrodymų rinkimu. Taip pat dėl minėtų neteisėtų policijos pareigūnų veiksmų 
pareiškėjas patyrė neturtinę žalą. 

Klaipėdos apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi 
į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo 
klausimą. Teismas nurodė, kad pareiškėjas žalą kildino iš policijos pareigūno 
veiksmų administracinio teisės pažeidimo byloje bei to, jog atitinkama 
informacija buvo pateikta televizijos laidoje, todėl teismui kilo abejonių, ar 
keliamas ginčas pateko į Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 
1 dalies 3 punkte numatytą bylų kategoriją ir ar galėjo būti nagrinėjamas 
administraciniame teisme.

Spręsdama rūšinio teismingumo klausimą Specialioji teisėjų kolegija 
pirmiausia pažymėjo, kad, kaip buvo matyti iš aptariamu atveju pareiškėjo 
paduoto skundo, žalą jis siejo su policijos pareigūnų veiksmais, atliktais iki 
2011 m. sausio 1 d., pradedant ir tiriant administracinio teisės pažeidimo bylą. 
Šie policijos pareigūnų veiksmai negalėjo būti priskirti policijos ikiteisminio 
tyrimo veiklai, o žalos, susijusios su tokiais veiksmais, atlyginimo klausimas 
patenka į Civilinio kodekso 6.271 straipsnio reglamentavimo sritį. Bylos 
dėl tokio žalos atlyginimo yra teismingos administraciniam teismui. Be to, 
pareiškėjas aptariamu atveju žalą siejo tik su policijos pareigūnų veiksmais. 
Nors pareiškėjas savo skunde ir minėjo informacijos apie jį paskelbimą 
televizijos laidoje, tačiau jokių reikalavimų televizijos laidos rengėjui nekėlė. 
Tokiu būdu ginčas neperžengė Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 
straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytų bylų dėl žalos atlyginimo kategorijos 
ribų ir turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2011 m. vasario 3 
d. nutartis byloje G. K. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Klaipėdos apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato).

2.1.5. Dėl darbuotojui nustatyto dirbant netekto darbingumo lygio

Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą 
ir prašė panaikinti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimus, kuriais buvo nustatytas 
E. K. netektas darbingumo lygis dirbant pareiškėjo įmonėje, bei įpareigoti šią 
Tarnybą tinkamai ištirti E. K. profesinę ligą. 
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Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, 
kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio 
teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad šiuo atveju ginčas buvo susijęs su 
Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga 
laikinojo įstatymo taikymu ir iš esmės kilo dėl žalos, susirgus profesine liga, 
dydžio. Tokie ginčai, jo nuomone, nepriskirtini administraciniams teismams.

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra pagal 
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą ir kitus teisės aktus veikianti 
institucija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo (Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 18 str.). 
Tokio pobūdžio sprendimų priėmimas savo esme yra viešojo administravimo 
veikla (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 1 d., Viešojo 
administravimo įstatymo 2 str. 1 d.). Viena iš minėtos institucijos funkcijų 
yra ir darbingumo netekimo nustatymas Žalos atlyginimo dėl nelaimingų 
atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo 181 straipsnio 
1 dalies 3 punkte numatytais atvejais. Šios funkcijos atlikimas taip pat yra 
minėtos Tarnybos vykdomos viešojo administravimo veiklos dalis.

Aptariamu atveju pareiškėjas ginčijo būtent Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimus 
dėl darbingumo netekimo procento nustatymo bei prašė teismo įpareigoti šią 
instituciją deramai ištirti atitinkamą darbingumo netekimo klausimą. Pasak 
Specialiosios teisėjų kolegijos, tokiu būdu ginčas buvo keliamas pastarosios 
Tarnybos vykdomos viešojo administravimo veiklos srityje, todėl turėjo būti 
nagrinėjamas administraciniame teisme. Byloje reikalavimų dėl darbuotojo 
sveikatai padarytos žalos atlyginimo nekelta, todėl Specialioji teisėjų kolegija 
konstatavo, kad perduoti aptariamą bylą bendrosios kompetencijos teismui 
nebuvo pagrindo (2011 m. vasario 3 d. nutartis byloje AB „Lifosa“ prieš 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos).

2.1.6. Dėl ikiteisminio tyrimo institucijos atsakymo

Pareiškėjas skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą 
ir prašė panaikinti Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos sprendimą, 
kuriuo atsisakyta nagrinėti pareiškėjo skundą bei įpareigoti šį skundą 
išnagrinėti.
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Pareiškėjas nurodė, kad jis pranešė atsakovui apie tai, jog Klaipėdos 
miesto apylinkės teismo teisėja E. P. pažeidžia teisės aktų reikalavimus, nes 
draudžia proceso šaliai daryti garso įrašą bei neleidžia susipažinti su teismo 
padarytu garso įrašu. Atsakovas ginčijamu raštu atsakė, kad pareiškėjas 
nepateikė jokių objektyvių faktinių duomenų, jog teisėjos veikloje yra 
korupcinio pobūdžio veikos požymių, ir kad jo skundas, vadovaujantis 
Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsniu bei Teismų įstatymo 83 ir 84 
straipsniais, perduotas tirti Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkei. 

Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo 
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad kreipdamasis į 
atsakovą, pareiškėjas iš esmės prašė pradėti ikiteisminį tyrimą, todėl, jo manymu, 
atsakovas pareiškėjo skundą išnagrinėjo ne vykdydamas viešojo administravimo 
funkcijas, o veikdamas kaip ikiteisminio tyrimo įstaiga, nors dėl pareiškėjo 
skundo nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nebuvo priimtas.

Specialioji teisėjų kolegija šiuo klausimu pastebėjo, kad, kaip matyti 
iš pareiškėjo teismui paduoto skundo ir jo priedų, pareiškėjo kreipimąsi 
atsakovas nagrinėjo pagal viešojo administravimo taisykles ir ginčijamą 
sprendimą surašė kaip viešojo administravimo subjekto atsakymą. Dėl šių 
aplinkybių laikytina, kad ginčas aptariamu atveju buvo siejamas su viešuoju 
administravimu, o ne baudžiamuoju procesu. Todėl ši byla turėjo būti 
nagrinėjama administraciniame teisme (2011 m. vasario 3 d. nutartis byloje N. 
P. prieš Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybą).

 

2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose

2.2.1. Dėl tarp advokato ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
tarnybos sudarytos sutarties vienašališko nutraukimo

Pareiškėjas kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, 
prašydamas panaikinti Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
tarnybos (toliau – ir Tarnyba) sprendimą nutraukti su juo sudarytą sutartį, 
įpareigoti grąžinti jį į Tarnybą, priteisti išmoką už priverstinę pravaikštą bei 
priklausantį darbo užmokestį. Nurodė esąs advokatas ir 2005 m. rugpjūčio 2 
d. sudarė sutartį su Tarnyba dėl nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo, 
o 2009 m. rugsėjo 17 d. ginčijamu sprendimu atsakovas vienašališkai šią 
sutartį nutraukė, motyvuodamas tuo, kad pareiškėjas neva nevykdė sutartyje 
numatytų pareigų.



648

III. Informacinė dalis

Pirmosios instancijos teismui atmetus pareiškėjo skundą, pastarasis 
dėl tokio Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimo padavė 
apeliacinį skundą.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas pareiškėjo 
apeliacinį skundą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad nors atsakovas 
yra viešojo administravimo subjektas, tačiau tarp jo ir pareiškėjo yra atsiradę 
sutartiniai santykiai, kuriems taikytinos privatinės teisės normos. 

Nagrinėdama šį apeliacinės instancijos teismo prašymą Specialioji 
teisėjų kolegija pirmiausia pažymėjo, kad Tarnyba yra viešojo administravimo 
subjektas, įgyvendinantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą 
ir su juo susijusius kitus teisės aktus. Šios Tarnybos santykiai su asmenimis, 
kuriems yra teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, turi pavaldumo 
požymį ir yra administraciniai. Tačiau valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos tarnybos santykiai su teisinę pagalbą teikti pasitelkiamais advokatais 
yra kitokio pobūdžio.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje 
numatyta, kad advokatai valstybės garantuojamai teisinei pagalbai teikti yra 
atrenkami konkurso būdu ir su jais yra sudaromos atitinkamos sutartys. Tai, 
pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, leidžia daryti išvadą, kad santykiai tarp 
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos ir advokatų nėra pagrįsti 
pavaldumu (yra sutartinio pobūdžio), todėl jie laikytini ne administraciniais, 
o privatinės teisės normų reglamentavimo sričiai priskirtinais santykiais. 
Kadangi šioje byloje būtent ir kilo ginčas dėl tarp valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos tarnybos ir advokato atsiradusių sutartinių santykių, jis 
nebuvo viešojo administravimo srityje kylantis ginčas, Specialioji teisėjų 
kolegija konstatavo, kad ginčas turėjo būti nagrinėjamas ne administraciniame, 
o bendrosios kompetencijos teisme (2011 m. balandžio 13 d. nutartis byloje V. 
V. prieš Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą) 

2.2.2. Dėl iki 2011 m. sausio 1 d. padaryto administracinio teisės pažeidimo, 
dėl kurio administracinio teisės pažeidimo byla pradėta po minėtos datos

Nustatyta, kad Viešųjų pirkimų tarnyba 2011 m. sausio 27 d. surašė 
V. K. administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl Administracinių teisės 
pažeidimų kodekso 1713 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo. Protokole 
nurodyta, kad V. K., būdamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
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viešojo pirkimo komisijos nariu, 2010 m. vasario 9 d., 2010 m. vasario 23 d. 
ir 2010 m. liepos 13 d. šios komisijos posėdžiuose balsavo už sprendimų, 
pažeidžiančių Viešųjų pirkimų įstatymą, priėmimą. Šios Tarnybos 2011 m. 
vasario 8 d. nutarimu už minėto pažeidimo padarymą V. K. buvo skirta 500 Lt 
bauda.

V. K. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui padavė skundą, prašydamas 
panaikinti minėtą nutarimą, tačiau  teismas nutartimi šį skundą persiuntė 
Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Gavęs bylą Vilniaus apygardos 
administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas 
išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad, vadovaujantis Administracinių 
teisės pažeidimų kodekso 302, 226, 232, 2321, 239, 2393, 241, 2411, 2461, 2462, 
2467, 249, 259, 260, 261, 262, 282, 313 straipsnių ir dvidešimt trečiojo skirsnio 
pakeitimo, kodekso papildymo 2571, 2601, 2602 straipsniais, dvidešimt 
trečiuoju1 ir dvidešimt trečiuoju2 skirsniais įstatymu (2010 m. lapkričio 18 d. 
įstatymas Nr. XI-1142), Teismų įstatymo 12, 15, 23 ir 31 straipsnių pakeitimo 
įstatymu (2010 m. lapkričio 18 d. įstatymas Nr. XI-1145), Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 15, 16, 18, 20, 46, 137 straipsnių pakeitimo, aštuonioliktojo 
skirsnio ir 128, 144 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymu (2010 
m. lapkričio 18 d. įstatymas Nr. XI-1143), 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja 
tvarka, pagal kurią įgaliotų nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas 
institucijų nutarimai šiose bylose yra skundžiami ne administraciniams, o 
bendrosios kompetencijos teismams. Tačiau minėtuose įstatymuose taip pat 
yra numatytos jų įgyvendinimo nuostatos, pagal kurias iki 2011 m. sausio 1 d. 
pradėtų ir nebaigtų administracinių teisės pažeidimų bylų teisena toliau vyksta 
pagal iki 2011 m. sausio 1 d. galiojusią tvarką, skundus dėl įgaliotų nagrinėti 
administracinių teisės pažeidimų bylas institucijų nutarimų nagrinėjant 
administraciniuose teismuose.

Taigi administracinių teisės pažeidimų bylos administraciniuose 
teismuose po 2011 m. sausio 1 d. turi būti nagrinėjamos tik tuo atveju, jeigu 
jos buvo pradėtos iki pastarosios datos. Iš aptariamos bylos medžiagos matyti, 
kad nors V. K. inkriminuotas administracinis teisės pažeidimas buvo padarytas 
2010 metais, tačiau duomenys apie šį pažeidimą Viešųjų pirkimų tarnybai tapo 
žinomi ir atitinkamai administracinio teisės pažeidimo bylos teisena prasidėjo 
2011 m. sausio 27 d. Pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, būtent pastaroji 
aplinkybė šiuo atveju lėmė, jog teisena dėl V. K. skundo turėjo vykti bendrosios 
kompetencijos teisme (2011 m. gegužės 12 d. nutartis V. K. administracinio 
teisės pažeidimo byloje).
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2.2.3. Dėl įkalinimo įstaigos atsisakymo pateikti teikimą dėl kalinio lygtinio 
paleidimo ir dėl tokio atsisakymo patirtos žalos atlyginimo

Nustatyta, kad Alytaus pataisos namai netenkino pareiškėjo prašymų 
pateikti teikimą dėl jo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos. Kalėjimų 
departamentas prie Teisingumo ministerijos, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą dėl 
Alytaus pataisos namų atsakymų, skundo netenkino. Minėtos institucijos savo 
atsakymuose nurodė, kad pareiškėjas negali būti lygtinai paleistas iš pataisos 
įstaigos, nes neatitinka lygtinio paleidimo sąlygų, numatytų Bausmių vykdymo 
kodekso 157 straipsnio 3 dalyje.

Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir 
prašė panaikinti minėtus sprendimus, įpareigojant parengti teismui dokumentus 
dėl lygtinio paleidimo bei priteisti 50 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo 
klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos 
rūšinio teismingumo klausimą. 

Nagrinėdama šį prašymą Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad 
Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje numatyta galimybė apskųsti 
apygardos administraciniam teismui terminuoto laisvės atėmimo bausmę 
vykdančios institucijos veiksmus ar sprendimus nereiškia, jog visais atvejais 
tokios institucijos veiklos teisminę kontrolę atlieka ir jos veikloje iškylančius 
klausimus, kuriuos pagal įstatymą turi spręsti teismas, sprendžia apygardos 
administracinis teismas. Administraciniam teismui teismingi tik tie ginčai, 
kurie susiję su bausmę vykdančios institucijos administravimo veika.

Pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, šiuo atveju pareiškėjas pirmuoju 
skundo reikalavimu nekėlė ginčo dėl santykių, susijusių su bausmę vykdančios 
institucijos administravimo veikla, o siekė lygtinio paleidimo iš pataisos 
įstaigos. Šis reikalavimas buvo  tiesiogiai susijęs su Baudžiamojo proceso 
kodekso 360 bei 362 straipsniuose, Bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnyje 
numatytomis procedūromis, todėl jis turėjo būti perduotas bendrosios 
kompetencijos teismui pagal Baudžiamojo proceso kodekso 360 straipsnio 2 
dalyje ir 362 straipsnio 2 dalyje, Bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 2 
dalyje nustatytas teismingumo taisykles.

Pareiškėjo skundo antrasis reikalavimas dėl žalos atlyginimo taip pat 
nebuvo kildinamas iš bausmę vykdančios institucijos administravimo veiklos. 
Žala šiuo atveju siejama su veiksmais, sprendžiant klausimą dėl lygtinio 
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paleidimo iš pataisos įstaigos, kurie susiję su baudžiamuoju procesu ir bausmės 
vykdymo baudžiamaisiais teisiniais aspektais. Todėl, pasak Specialiosios teisėjų 
kolegijos, pareiškėjo skundo antrasis reikalavimas nepateko į Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą administracinio 
teismo nagrinėjamų bylų dėl žalos, padarytos viešojo administravimo srityje, 
atlyginimo kategoriją ir turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos 
teisme civilinio proceso tvarka (2011 m. birželio 8 d. nutartis byloje Ž. A  
prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Alytaus pataisos namų, ir Alytaus pataisos 
namus).

2.2.4. Dėl vietos savivaldos institucijos sprendimo terminuotai paskirti 
asmenį daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios 
nuosavybės administratoriumi

Pareiškėjas skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą 
ir prašė įpareigoti Kretingos rajono savivaldybės administraciją panaikinti 
Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dalis, 
kuriomis numatyta, kad pareiškėjas paskiriamas daugiabučių namų butų ir kitų 
patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi terminuotai, t. y. 
iki 2012 m. gruodžio 31 d. 

Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo 
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą. Nurodė, kad šiuo atveju keliamas ginčas 
buvo susijęs su Civilinio kodekso reglamentuojamais butų ir kitų patalpų 
savininkų bendrosios nuosavybės administravimo santykiais. 

Specialioji teisėjų kolegija akcentavo, kad pareiškėjas šioje byloje siekė, 
jog būtų panaikintos jo nurodomų savivaldybės administracijos direktoriaus 
įsakymų dalys, kuriomis yra nustatytas pareiškėjo vykdomo daugiabučių namų 
butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo terminas. 
Šie savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai pagal savo pobūdį yra 
aktai, kurių tikslas – sukurti civilines teisines pasekmes. Minėti aktai buvo 
priimti pagal civilinės teisės normas ir jų pagrindu atsirado atitinkami civiliniai 
turto administravimo santykiai (Civilinio kodekso 4.84 str.). Pareiškėjas 
šių aktų neteisėtumą iš esmės grindė civiliniais teisiniais argumentais dėl 
turto administratoriaus įgaliojimų trukmės. Taigi, pasak Specialiosios teisėjų 
kolegijos, ginčas aptariamu atveju kilo iš civilinių daugiabučių namų butų ir 
kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo santykių, todėl 
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turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (2011 m. vasario 
9 d. nutartis byloje UAB „Kretingos būstas“ prieš Kretingos rajono savivaldybės 
administraciją).

2.2.5. Dėl rinkimų į universiteto valdymo organus rezultatų

Pareiškėjas skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį 
teismą, prašydamas panaikinti rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą 
rezultatus, įformintus Klaipėdos universiteto tarybos narių, renkamų Klaipėdos 
universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų, rinkimų konferencijos balsų 
skaičiavimo komisijos protokole.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo 
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą. 

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad pareiškėjas šioje byloje ginčijo 
rinkimų į vieną iš universiteto valdymo organų rezultatus. Universitetas 
neturi viešojo administravimo įgaliojimų ir nėra viešojo administravimo 
subjektas. Pagal Mokslo ir studijų įstatymo 6 ir 8 straipsnius, universitetas yra 
mokslo ir studijų įstaiga. Todėl pareiškėjo keltas ginčas nepateko į ginčų dėl 
viešojo administravimo subjekto vidaus administravimo ar kitų ginčų viešojo 
administravimo srityje kategoriją, apibrėžtą Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 2 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio 1 dalies, 15 straipsnio nuostatomis, 
ir administraciniame teisme negali būti nagrinėjamas. Šis ginčas yra teismingas 
bendrosios kompetencijos teismui (2011 m. vasario 15 d. nutartis byloje V. T. 
prieš Klaipėdos universitetą).
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3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga

3.1. 2011 m. gegužės 12 d. prejudicinis sprendimas byloje  
Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. prieš Prezes Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej (C-410/09)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo susijęs su Akto dėl Čekijos 
Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, 
Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos 
Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų 
ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų 
(toliau – ir 2003 m. Stojimo aktas) 58 straipsnio aiškinimu. Šis prašymas 
buvo pateiktas nagrinėjant Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. (toliau ir – PTC) 
ir Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Elektroninės komunikacijos 
tarnybos pirmininkas, toliau ir – Prezes) ginčą dėl pastarojo nustatytų tam 
tikrų PTC reglamentuojančio pobūdžio įpareigojimų. 

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Europos Sąjungos teisės sistemos pagrindinis principas reikalauja, 
jog viešosios valdžios institucijos priimtu aktu nebūtų remiamasi prieš 
suinteresuotuosius asmenis, kol jie neturi galimybės su juo susipažinti 
(Teisingumo Teismo 1979 m. sausio 25 d. sprendimo byloje Racke, 98/78, 15 
p.). Todėl Teisingumo Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teisinio saugumo 
principas reikalauja, jog Europos Sąjungos teisės aktai leistų suinteresuotiesiems 
asmenims tiksliai žinoti savo pareigų, kurios jais nustatomos, apimtį, o tai gali 
būti užtikrinta tik šiuos teisės aktus tinkamai paskelbus adresato oficialiąja 
kalba (pvz., žr. 1998 m. lapkričio 26 d. sprendimo byloje Covita, C-370/96, 27 p.; 
2001 m. lapkričio 8 d. sprendimo byloje Silos, C-228/99, 15 p.).

2004 m. gegužės 1 d. Europos Sąjunga pasipildė dešimčia naujų 
valstybių narių, o kalbų, kurios turi būti vartojamos Europos Sąjungoje, 
sąrašas – devyniomis naujomis oficialiomis kalbomis. Atitinkamai, 2003 m. 
Stojimo akto 58 straipsniu buvo nustatyta, kad „iki įstojimo priimti ir Tarybos, 
Komisijos arba Europos centrinio banko čekų, estų, vengrų, latvių, lietuvių, 
maltiečių, lenkų, slovakų ir slovėnų kalbomis parengti institucijų ir Europos 
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centrinio banko aktų tekstai nuo įstojimo dienos yra autentiški tomis pačiomis 
sąlygomis, kaip ir esamomis vienuolika kalbų parengti tekstai. Jie skelbiami 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei tie tekstai taip buvo paskelbti 
esamomis kalbomis“. 

Teisingumo Teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra pažymėjęs, jog 
pastarąja 2003 m. Stojimo akto nuostata yra draudžiama Sąjungos teisės aktuose, 
kurie nebuvo paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje naujosios 
valstybės narės kalba, nors ši yra oficialioji Europos Sąjungos kalba, įtvirtintas 
pareigas nustatyti privatiems asmenims šioje valstybėje, net jei šie asmenys 
galėjo susipažinti su šiais teisės aktais kitais būdais (žr. 2007 m. gruodžio 11 
d. sprendimo byloje Skoma-Lux, C-161/06, 57–59 p.; 2009 m. birželio 4 d. 
sprendimo byloje Balbiino, C-560/07, 30 p.). Be to, tinkamas pastarųjų aktų 
paskelbimas valstybėje narėje, kurios kalba yra oficialioji Sąjungos kalba, 
turi būti suprantamas kaip šių aktų paskelbimas šia kalba Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje (minėto sprendimo byloje Skoma-Lux 34 p.). 

Apžvelgiamame sprendime yra toliau nuosekliai vystoma ši naujosioms 
Europos Sąjungos valstybėms narėms, įskaitant ir Lietuvą, reikšminga 
Teisingumo Teismo praktika. Ši Europos Sąjungos teisminė institucija 
pirmiausia aiškiai pabrėžė, kad paminėtų principų būtina laikytis ne tik 
tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų (reglamentų ir sprendimų) 
atžvilgiu, bet ir tais atvejais, kai Sąjungos teisės aktu valstybės narės 
įpareigojamos imtis priemonių jam įgyvendinti, kuriomis būtų nustatytos 
pareigos privatiems asmenims. Kartu Teisingumo Teismas pabrėžė, kad 2003 
m. Stojimo akto 58 straipsniu Taryba, Komisija ar Europos centrinis bankas 
neįpareigojami į šiame straipsnyje išvardytas devynias naujas kalbas versti visų 
institucijų ir Europos centrinio banko aktų, priimtų iki naujų valstybių narių 
įstojimo. Pagal šį straipsnį valstybės narės ir institucijos atrenka aktus, kuriuos 
reikia skelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Gali būti neskelbiami 
aktai, kuriuose nėra jokios pareigos, kurią būtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai 
nustatyti privatiems asmenims.

Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad PTC, viena iš pagrindinių 
Lenkijos telekomunikacijų įmonių, Prezes sprendimu buvo pripažinta turinčia 
didelę įtaką telefono skambučių užbaigimo paslaugų rinkoje bei nuspręsta 
nustatyti šiai įmonei reglamentuojančio pobūdžio įpareigojimus. Pastarąjį 
sprendimą PTC apskundė teismui, be kita ko, motyvuodama aplinkybe, jog 
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Europos Sąjungos Komisijos priimtos Rinkos analizės ir didelės įtakos rinkoje 
įvertinimo remiantis Bendrijos teisės aktais dėl elektroninių ryšių tinklų 
ir paslaugų gairės (OL C 165, 2002, p. 6, toliau ir – 2002 m. gairės), kuriomis 
pagrįstas minėtas sprendimas, jai nėra privalomos, nes jos nebuvo paskelbtos 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje lenkų kalba.

Ginčui pasiekus kasacinės instancijos teismą, pastarajam kilo abejonių dėl 
tokio nepaskelbimo pasekmių, todėl jis sustabdė bylos nagrinėjimą ir kreipėsi 
į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą klausimu, 
ar 2003 m. Stojimo akto 58 straipsnį reikia aiškinti taip, kad juo nacionalinei 
reguliavimo institucijai draudžiama remtis 2002 m. gairėmis sprendime, 
kuriuo ši institucija nustato tam tikras pareigas elektroninių ryšių paslaugų 
operatoriui, jeigu šios gairės nebuvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje konkrečios valstybės narės oficialiąja kalba, nors ji yra oficialioji 
Sąjungos kalba. 

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, kad Sąjungos teisės sistemos 
pagrindinis principas reikalauja, jog viešosios valdžios institucijos priimtu aktu 
nebūtų remiamasi prieš suinteresuotuosius asmenis, kol jie neturi galimybės su 
juo susipažinti. Be to, iš 2003 m. Stojimo akto 2 straipsnio matyti, kad prieš 
įstojimą institucijų priimti aktai naujosioms valstybėms narėms yra privalomi 
ir šiose valstybėse taikomi nuo įstojimo. Vis dėlto tam, kad jais būtų galima 
remtis fizinių ir juridinių asmenų atžvilgiu šiose valstybėse, yra nustatytos 
bendrosios Sąjungos teisės įgyvendinimo valstybėse narėse sąlygos, kaip antai 
numatytosios pirminėse sutartyse, o naujosioms valstybėms narėms – pačiame 
2003 m. Stojimo akte. 

Dėl Tarybos ir Komisijos reglamentų ir direktyvų, skirtų visoms 
valstybėms narėms, Teisingumo Teismas pastebėjo, jog iš EB sutarties 254 
straipsnio 2 dalies nuostatų matyti, kad šie aktai sukelia teisines pasekmes, tik 
jeigu jie paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Be to, valstybėje 
narėje šiais aktais fizinių ir juridinių asmenų atžvilgiu negalima remtis, kol 
šiems nebus sudaryta galimybė su jais susipažinti juos tinkamai paskelbus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šių principų lygiai taip pat būtina laikytis, kai Sąjungos teisės aktas 
valstybes nares įpareigoja imtis priemonių jam įgyvendinti, kuriomis 
būtų nustatytos pareigos privatiems asmenims. Dėl šios priežasties, pasak 
Teisingumo Teismo, nacionalinės teisės aktai, kuriais įgyvendinant Sąjungos 
teisės aktus nustatomos pareigos privatiems asmenims, turi būti skelbiami, 
kad šie galėtų su jais susipažinti. Tokioje situacijoje suinteresuotieji asmenys 
taip pat turi turėti galimybę sužinoti nacionalinės teisės aktų, kuriais jiems 
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nustatomos pareigos, šaltinį. Taigi privalu skelbti ne tik nacionalinės teisės 
aktus, bet ir Sąjungos teisės aktą, kuriuo galbūt valstybės narės įpareigojamos 
imtis priemonių nustatyti pareigas privatiems asmenims. Be to, tinkamas 
Sąjungos reglamento paskelbimas valstybėje narėje, kurios kalba yra oficialioji 
Sąjungos kalba, turi būti suprantamas kaip šio akto paskelbimas šia kalba 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Dėl šios priežasties Teisingumo 
Teismas nusprendė, kad 2003 m. Stojimo akto 58 straipsniu draudžiama 
Sąjungos teisės aktuose, kurie nebuvo paskelbti naujosios valstybės narės kalba 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, nors ši yra oficialioji Sąjungos kalba, 
įtvirtintas pareigas nustatyti privatiems asmenims šioje valstybėje, net jei šie 
asmenys galėjo susipažinti su šiais teisės aktais kitais būdais.

Atsižvelgdamas į tai, kas paminėta, Teisingumo Teismas nurodė būtinybę 
patikrinti, ar 2002 m. gairėmis dėl jų turinio nustatomos pareigos privatiems 
asmenims. Jei taip, šiomis gairėmis nebūtų galima remtis prieš privačius asmenis 
Lenkijoje, nes jos nebuvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
lenkų kalba. Atitinkamai atlikęs 2002 m. gairių nuostatų analizę, Teisingumo 
Teismas konstatavo, kad šiose gairėse nėra jokios pareigos, kurią būtų galima 
tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti privatiems asmenims. Dėl šios priežasties 
šių gairių nepaskelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje lenkų kalba 
neužkerta kelio Lenkijos Respublikos nacionalinei reguliavimo institucijai jomis 
remtis privatiems asmenims skirtame sprendime.

Be to, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad minėtos gairės buvo paskelbtos 
2002 m. Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje, kurios, skirtingai nuo 
L serijos, paskirtis – skelbti ne teisiškai privalomus aktus, o tik su Sąjunga 
susijusią informaciją, rekomendacijas ir nuomones.

Atmesdamas PTC argumentus, esą kadangi šios gairės 2002 m. buvo 
paskelbtos Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, remiantis 2003 m. Stojimo 
akto 58 straipsniu, jos taip pat turėjo būti paskelbtos naujų valstybių narių 
kalbomis, be kita ko, lenkų kalba, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad minėta 
2003 m. Stojimo akto nuostata Taryba, Komisija ar Europos centrinis bankas 
neįpareigojami į šiame straipsnyje išvardytas devynias naujas kalbas versti visų 
institucijų ir Europos centrinio banko aktų, priimtų iki naujų valstybių narių 
įstojimo. Iš tikrųjų minėtame straipsnyje, kuriame reglamentuojamas kalbų 
vartojimas ir institucijų bei Europos centrinio banko iki įstojimo priimtų 
aktų skelbimo sąlygos, tik numatyta, kad tik tie iš šių aktų, kurių tekstai buvo 
parengti oficialiosiomis Sąjungos kalbomis tapusiomis naujų valstybių narių 
kalbomis, nuo įstojimo dienos yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis, kaip 
ir kitomis oficialiosiomis kalbomis parengti tekstai, ir jie skelbiami Europos 
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Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei tie tekstai taip buvo paskelbti esamomis 
kalbomis. Taigi minėtas straipsnis suponuoja, kad valstybės narės ir institucijos 
atrenka aktus, kuriuos reikia skelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
ir nepašalina galimybės neskelbti kai kurių aktų. Dėl šios priežasties 2003 
m. Stojimo akto 58 straipsniu nebuvo reikalaujama skelbti 2002 m. gairių 
Oficialiajame leidinyje lenkų kalba. Be to, Teisingumo Teismas akcentavo, jog 
principą, pagal kurį viskas, kas gali turėti įtakos Sąjungos piliečio interesams, 
visais atvejais turi būti parengta jo vartojama kalba, jis nepripažino bendruoju 
Europos Sąjungos teisės principu.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) 
nusprendė:

Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, 
Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos 
Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos 
Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos 
Sąjunga, pritaikomųjų pataisų 58 straipsnį reikia aiškinti taip, kad juo 
nacionalinei reguliavimo institucijai nedraudžiama remtis Komisijos priimtomis 
Rinkos analizės ir didelės įtakos rinkoje įvertinimo remiantis Bendrijos teisės 
aktais dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų gairėmis sprendime, kuriuo 
ši institucija nustato tam tikrus reglamentuojančio pobūdžio įpareigojimus 
elektroninių ryšių paslaugų operatoriui, neatsižvelgiant į tai, kad šios gairės 
nebuvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje atitinkamos 
valstybės narės kalba, nors ši yra oficialioji Europos Sąjungos kalba.

3.2. 2011 m. gegužės 12 d. prejudicinis sprendimas byloje  
Enel Maritsa Iztok 3 AD prieš Direktor „Obzhalvane i upravlenie  

na izpalnenieto“ NAP (C-107/10)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo susijęs su 2006 m. 
lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio 
bendros sistemos, iš dalies pakeistos 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 
2006/138/EB (toliau – ir PVM direktyva), 183 straipsnio išaiškinimu. Šis 
prašymas buvo pateiktas vykstant ginčui tarp Enel Maritsa Iztok 3 AD (toliau – 
ir Enel) ir mokesčių administratoriaus dėl datos, nuo kurios turi būti mokamos 
palūkanos už grąžintiną pridėtinės vertės mokestį (toliau – ir PVM). 
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Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Apžvelgiamame sprendime Teisingumo teismas toliau plėtojo savo 
praktiką apmokestinimo PVM srityje, šį kartą pasisakydamas dėl PVM 
direktyvos 183 straipsnio nuostatos, kad „kai tam tikrą mokestinį laikotarpį 
atskaityta PVM suma viršija mokėtino PVM sumą, valstybės narės gali arba 
grąžinti šį skirtumą, arba jį perkelti į kitą laikotarpį jų pačių nustatytomis 
sąlygomis“, taikymu. Pastaroji nuostata, be kita ko, buvo analizuojama ir 
vertinama keliais ypač reikšmingais aspektais.

Pirmasis paminėtinas aspektas yra susijęs su palūkanų dėl nesavalaikio 
minėtoje PVM direktyvos nuostatoje įtvirtintos valstybės narės pareigos 
grąžinti PVM skirtumą vykdymo. Šiuo klausimu primintina, kad Teisingumo 
Teismas savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad nors valstybės narės turi 
tam tikrą laisvę nustatyti PVM skirtumo grąžinimo tvarką, tokia tvarka negali 
pažeisti mokesčių sistemos neutralumo principo taip, kad apmokestinamajam 
asmeniui tektų visa ar dalis šio mokesčio naštos. Visų pirma, tokia tvarka turi 
sudaryti apmokestinamajam asmeniui protingas sąlygas susigrąžinti visą dėl 
PVM skirtumo atsiradusią mokesčio permoką, o tai reiškia, kad skirtumas turi 
būti sugrąžintas per protingą laikotarpį pinigais arba kitu atitinkamu būdu, 
ir kad pasirinkta skirtumo grąžinimo forma bet kuriuo atveju neturi sukelti 
finansinės rizikos mokesčių mokėtojui (pvz., žr. 2001 m. spalio 25 d. sprendimo 
byloje Komisija prieš Italiją, C-78/00, 32–34 p.; 2008 m. liepos 10 d. sprendimo 
byloje Sosnowska, C-25/07, 17 p.). Be to, kai PVM grąžinimo momento 
atskaitos taškas nėra ta diena, kurią pagal PVM direktyvą paprastai turėjo būti 
grąžintas PVM skirtumas, tai iš esmės pažeidžia šios direktyvos 183 straipsnio 
reikalavimus (šiuo klausimu žr. 1997 m. gruodžio 18 d. sprendimo sujungtose 
byloje Molenheide ir kt., C-286/94, C-340/95, C-401/95 ir C-47/96, 63 ir 64 
p.). Atitinkamai, nors, kaip pastebėjo ši teisminė Europos Sąjungos institucija, 
PVM direktyvos 184 straipsnyje, pagal jo formuluotę, nenumatoma nei 
pareiga mokėti palūkanas už grąžintiną PVM skirtumą, nei data, nuo kurios 
šios palūkanos turi būti mokamos, jomis (palūkanomis) galima kompensuoti 
mokesčių mokėtojo ekonominį sunkumą, kurį jis patiria negalėdamas 
disponuoti lėšomis, atitinkančiomis PVM skirtumą, taip užtikrinant 
mokesčių neutralumo principo laikymąsi. Be to, iš esmės buvo nuspręsta, jog 
pasirinkus tokį kompensavimo būdą, mokesčių neutralumo principas būtų 
užtikrinamas tik tuo atveju, jei palūkanos apmokestinamojo asmens naudai 
būtų skaičiuojamos nuo tos dienos, kada paprastai PVM skirtumas turi būti 
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grąžinamas iki faktiško grąžinimo, įskaitant laikotarpį, kai grąžinimo terminas 
buvo pratęstas siekiant atlikti mokesčių mokėtojo mokestinį patikrinimą.

Teisingumo Teismas apžvelgiamame sprendime taip pat nurodė, kad 
mokesčių mokėtojo turimo PVM skirtumo grąžinimas ne pinigais, bet kitų 
mokesčių mokėtojo turimų mokestinių prievolių įskaitymo valstybės biudžetui 
būdu, atitinka PVM direktyvos 183 straipsnio  reikalavimus.

Savo ruožtu būtina pastebėti, kad pateiktas Teisingumo Teismo 
aiškinimas yra aktualus ir Lietuvos teismams, mokestinius ginčus ikiteismine 
tvarka nagrinėjančioms institucijoms bei mokesčių administratoriams taikant 
Europos Sąjungos ir nacionalinę teisę PVM skirtumo grąžinimo klausimu, 
ypač atsižvelgiant į Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje 
ir Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 9 dalyje nustatytą palūkanų 
už nesavalaikį šios mokestinės permokos grąžinimą mokesčių mokėtojui 
skaičiavimo tvarką.

Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Pagrindinėje byloje ginčas tarp Enel ir mokesčių administratoriaus kilo dėl 
datos, nuo kurios turi būti mokamos palūkanos už grąžintiną PVM. Nustatyta, 
kad 2007 m. spalio 11 d. Enel pateikė mokesčių deklaraciją su nurodyta 
mokestine permoka, kurią turėjo grąžinti Bulgarijos mokesčių administratorius. 
Ši suma atsirado dėl to, kad per atitinkamą mokestinį laikotarpį atskaitytinos 
sumos viršijo mokėtino PVM sumą ir Enel jų negalėjo atskaityti vėlesniais 
mokestiniais laikotarpiais. Pagal galiojusias nacionalines nuostatas, grąžinimo 
terminas, t. y. 45 dienos, ginčo atveju turėjo baigtis 2007 m. lapkričio 26 d. 
ir nuo šios datos šiam mokesčių administratoriui atsirado pareiga mokėti 
palūkanas. Tačiau 2007 m. lapkričio 8 d. sprendimu buvo pradėtas mokestinis 
patikrinimas, kuris buvo baigtas 2008 m. kovo 13 d. patikrinimo aktu, kuriuo 
mokestinė permoka buvo pripažinta. Dėl šio akto Enel pateikė prieštaravimą 
ir pareikalavo palūkanų už laikotarpį nuo 2007 m. lapkričio 27 d. iki realaus 
grąžinimo dienos. 2008 m. balandžio 29 d. buvo priimtas pakeistas pranešimas 
apie mokesčio dydį, kuriame nebuvo pasisakyta dėl palūkanų mokėjimo, tad 
mokesčių mokėtojas pateikė skundą. Skundą išnagrinėjusi institucija jį iš dalies 
patenkino ir nusprendė apskaičiuoti palūkanas už laikotarpį nuo 2008 m. 
balandžio 29 d. pakeisto pranešimo apie mokesčio dydį priėmimo iki realios 
šios sumos grąžinimo 2008 m. gegužės 13 dieną.

Ginčui pasiekus teismą, pastarasis nusprendė sustabdyti bylos 
nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu, be kita ko, išaiškinti, ar 
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PVM direktyvos 183 straipsnis, skaitomas atsižvelgiant į mokesčių neutralumo 
principą, turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiamas toks nacionalinės teisės 
aktas, kaip pagrindinėje byloje, pagal kurį paprastai PVM skirtumo grąžinimo 
terminas yra 45 dienos, kuriam pasibaigus turi būti mokamos palūkanos už 
grąžintiną sumą, bet teisės akte numatyta, kad šis terminas gali būti pratęstas 
pradėjus mokestinio patikrinimo procedūrą ir dėl šios procedūros šios 
palūkanos tampa mokėtinos tik nuo šios procedūros pabaigos. 

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad 
apmokestinamųjų asmenų teisė atskaityti iš jų mokėtino PVM sumokėtą 
prekių ir paslaugų pirkimo PVM yra pagrindinis Sąjungos teisės nustatytos 
bendros PVM sistemos principas. Tai reiškia, jog teisė į atskaitą yra 
sudedamoji PVM sistemos dalis ir iš esmės negali būti ribojama. Konkrečiai 
kalbant, ši teisė įgyvendinama nedelsiant visų mokesčių, taikomų pirkimo 
ūkinėms operacijoms, atžvilgiu. Kalbant apie galimybę numatyti, kad PVM 
skirtumas būtų perkeltas į kitą mokestinį laikotarpį arba grąžintas pagal PVM 
direktyvos 183 straipsnį, pažymėtina, jog nors valstybės narės turi tam tikrą 
laisvę nustatyti PVM skirtumo grąžinimo tvarką, tokia tvarka negali pažeisti 
mokesčių sistemos neutralumo principo taip, kad apmokestinamajam asmeniui 
tektų visa ar dalis šio mokesčio naštos. Visų pirma tokia tvarka turi sudaryti 
apmokestinamajam asmeniui protingas sąlygas susigrąžinti visą dėl PVM 
skirtumo atsiradusį mokesčio kreditą, todėl skirtumas turi būti sugrąžintas per 
protingą laikotarpį pinigais arba kitu būdu, o pasirinkta skirtumo grąžinimo 
forma neturi sukelti finansinės rizikos mokesčių mokėtojui. 

Vertindamas situaciją, kad mokesčių administratoriaus pareiga mokėti 
palūkanas priklauso nuo mokestinio patikrinimo procedūros atlikimo, 
Teisingumo Teismas priminė, kad iš valstybės biudžeto mokėtinų palūkanų 
apskaičiavimas, kai atskaitos taškas nėra ta diena, kurią pagal PVM direktyvą 
paprastai turėjo būti grąžintas PVM skirtumas, iš esmės pažeidžia šios 
direktyvos 183 straipsnio reikalavimus. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas 
taip pat pažymėjo, kad tam, jog normaliai funkcionuotų bendra PVM sistema, 
reikia, kad mokestis būtų tiksliai renkamas. Iš tiesų kiekviena valstybė narė 
turi pareigą priimti visas reikalingas teisines ir administracines priemones, kad 
užtikrintų viso savo teritorijoje mokėtino PVM surinkimą, ir šiuo atžvilgiu 
valstybės narės turi patikrinti apmokestinamųjų asmenų deklaracijas, sąskaitas 
ir kitus atitinkamus dokumentus ir apskaičiuoti bei taikyti mokėtiną mokestį. 
Iš to matyti, kad terminas grąžinti PVM skirtumą iš esmės gali būti pratęstas 
tam, kad būtų atliktas mokestinis patikrinimas, tokio pratęsto termino 
nelaikant neprotingu, nes pratęsimas neviršija to, kas būtina tokiai patikrinimo 
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procedūrai atlikti. Tačiau tiek, kiek apmokestinamasis asmuo laikinai negali 
disponuoti lėšomis, atitinkančiomis PVM skirtumą, jis patiria ekonominį 
sunkumą, kurį galima kompensuoti palūkanomis, taip užtikrinant mokesčių 
neutralumo principo laikymąsi.

Kadangi pagrindinėje byloje nagrinėtas nacionalinės teisės aktas 
apėmė perkėlimo ir grąžinimo, kaip PVM skirtumo kompensacijos būdų, 
kombinaciją, Teisingumo Teismas nurodė būtinybę išnagrinėti, ar datos, 
nuo kurios palūkanos yra mokėtinos iki mokestinio patikrinimo procedūros 
pabaigos, atidėjimas suderinamas su Sąjungos teisės reikalavimais, nors 
skirtumas jau tapo perkėlimo į tris mokestinius laikotarpius, einančius po 
to laikotarpio, per kurį šis skirtumas susidarė, objektu. Šiuo atžvilgiu jis 
pažymėjo, pirma, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamo teisės akto taikymas 
ne tik neleido apmokestinamajam asmeniui ilgą laikotarpį, t. y. apie aštuonis 
mėnesius, naudotis lėšomis, atitinkančiomis PVM skirtumą, bet ir nesuteikė 
jam teisės į palūkanas, paprastai mokėtinas pagal šį teisės aktą. Antra, 
pagal šį nacionalinės teisės aktą mokesčių institucijoms suteikiama teisė 
pradėti mokestinį patikrinimą bet kada, net dieną, artimą PVM skirtumo 
grąžinimo termino pabaigai, taip ypatingai prailginant grąžinimo terminą 
ir atitolinant dieną, nuo kurios turi būti mokamos palūkanos už grąžintiną 
sumą. Todėl apmokestinamasis asmuo patiria ne tik piniginių sunkumų, bet 
ir negali numatyti datos, nuo kurios galės disponuoti lėšomis, atitinkančiomis 
PVM skirtumą; taip šis apmokestinamasis asmuo patiria papildomą naštą. 
Apibendrindamas šias aplinkybes, Teisingumo Teismas nurodė, kad pagal 
pagrindinėje byloje nagrinėtame teisės akte nustatytą tvarką apmokestinamasis 
asmuo negalėjo adekvačiomis sąlygomis susigrąžinti visų reikalavimų, 
atsiradusių dėl PVM skirtumo, nepatirdamas finansinės rizikos. 

Nacionalinis teismas taip pat siekė sužinoti, ar PVM direktyvos 183 
straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį draudžiama PVM skirtumą grąžinti 
įskaitymo būdu.

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, kad įskaitymas visiškai ar 
iš dalies panaikina dvi abipuses pareigas, leisdamas valstybei narei įvykdyti 
savo grąžinimo pareigą. Be to, valstybės narės turi tam tikrą laisvę, susijusią su 
PVM skirtumo grąžinimo tvarka, tam, kad grąžinta būtų per protingą terminą 
išmokant grynuosius pinigus ar panašiu būdu ir kad apmokestinamasis asmuo 
nepatirtų finansinės rizikos. Tad neegzistuoja priežastys, bendrai kliudančios 
tam, kad PVM skirtumas būtų grąžintas įskaitymo būdu, kuris iš karto 
panaikintų apmokestinamojo asmens reikalavimą ir jis nepatirtų finansinės 
rizikos.



662

III. Informacinė dalis

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) 
nusprendė:

PVM direktyvos, iš dalies pakeistos minėta Direktyva 2006/138, 183 
straipsnį, skaitomą atsižvelgiant į mokesčių neutralumo principą, reikia aiškinti 
taip, kad pagal jį draudžiamas nacionalinės teisės aktas, pagal kurį įprastas 
PVM skirtumo grąžinimo terminas, kuriam pasibaigus turi būti mokamos 
palūkanos nuo grąžintinos sumos, yra pratęsiamas pradėjus mokestinio 
patikrinimo procedūrą, kai dėl šio pratęsimo palūkanos tampa mokėtinos 
tik nuo šios procedūros pabaigos, nors šis skirtumas jau tapo perkėlimo į 
tris mokestinius laikotarpius, einančius po to laikotarpio, per kurį susidarė 
šis skirtumas, objektu. Tačiau faktas, kad įprastas terminas yra 45 dienos, 
neprieštarauja šiai nuostatai.

PVM direktyvos, iš dalies pakeistos minėta Direktyva 2006/138, 183 
straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį nedraudžiama grąžinti PVM skirtumą 
įskaitymo būdu.

3.3. 2011 m. gegužės 12 d. prejudicinis sprendimas byloje  
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband 

Nordrhein‑Westfalen eV prieš Bezirksregierung Arnsberg (C-115/09)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo susijęs su 1985 m. birželio 
27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistos 2003 m. gegužės 26 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB (toliau – ir  Direktyva 
85/337), aiškinimu. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant ginčą tarp Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV 
(Aplinkos ir gamtos apsaugos federacijos Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinės 
žemės asociacija, toliau – Aplinkos apsaugos federacija) ir Bezirksregierung 
Arnsberg dėl leidimo statyti ir eksploatuoti akmens anglies elektrinę.

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Apžvelgiamame sprendime buvo vertinamos Vokietijos Federacijos 
nacionalinės procesinės teisės normos, pagal kurias aplinkos apsaugą 
skatinančių nevyriausybinių organizacijų, nurodytų Direktyvos 85/337 1 
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straipsnio 2 dalyje, skundų dėl projektų, galinčių daryti reikšmingą poveikį 
aplinkai pagal tos pačios direktyvos 1 straipsnio 1 dalį, priimtinumas teisme 
priklausė nuo aplinkybės, ar pateiktas reikalavimas grindžiamas subjektinės 
viešosios teisės pažeidimu, t. y. skundas nebuvo nagrinėjamas, jei jis buvo 
grindžiamas teisės normų, kuriomis saugomi tik visuomenės, o ne pavienių 
asmenų interesai, pažeidimu. Šiame Teisingumo Teismo priimtame sprendime 
pateiktas Direktyvos 85/337 10a straipsnyje numatytų kreipimosi į teismą 
pagrindų ir keliamų reikalavimų turinio aiškinimas yra aktualus ir Lietuvos 
teismams, nagrinėjantiems panašius skundus.

Vadovaujantis Direktyvos 85/337 10a straipsniu, valstybės narės privalo 
užtikrinti, kad aplinkos apsaugą skatinančios nevyriausybinės organizacijos, 
turinčios pakankamą interesą, arba alternatyviai pareikšdamos apie teisės 
pažeidimą, jei valstybės narės administracinio proceso teisė reikalauja to 
kaip išankstinės sąlygos, turėtų teisę į atitinkamų aktų peržiūrėjimą teisme. 
Apžvelgiamame sprendime Teisingumo Teismas pažymėjo, kad minėtoje 
nuostatoje vartojama sąvoka „teisės pažeidimas“ neturėtų priklausyti nuo 
sąlygų, kurias gali tenkinti tik kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, pavyzdžiui, 
gyventi įrenginio kaimynystėje arba vienaip ar kitaip patirti jo veikimo poveikį, 
kai į teismą kreipiasi minėtos nevyriausybinės organizacijos. Be to, tarp teisių, 
kurios gali būti pažeistos, turi būti nurodytos inter alia nacionalinės teisės 
normos, kuriomis įgyvendinami Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktai, ir 
tiesiogiai veikiančios Sąjungos aplinkos apsaugos teisės normos. Kitaip tariant, 
Teisingumo Teismas iš esmės pripažino, kad aplinkosaugos srityje veikiančios 
nevyriausybinės organizacijos, teisinių santykių, kurie patenka į Direktyvos 
85/337 reguliavimą, srityje priimamų sprendimų (veiksmų) materialinį ir 
procesinį neteisėtumą gali grįsti ne tik subjektines teises nustatančiomis, bet ir 
bendrai visuomenės interesus saugančiomis minėtomis teisės aktų normomis.

Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas ginčas tarp Aplinkos apsaugos 
federacijos (visuomeninės organizacijos) ir viešojo administravimo subjekto 
dėl leidimo statyti ir eksploatuoti akmens anglies elektrinę. Savo reikalavimą 
minėta organizacija, be kita ko, grindė aplinkybe, jog buvo pažeistos 
nacionalinės nuostatos, kuriomis perkelta Buveinių direktyva1. 

1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos (OL L 206, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 102), iš dalies 
pakeista 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/105/EB.



664

III. Informacinė dalis

Pastarąjį ginčą nagrinėjęs nacionalinis teismas nustatė, kad nacionalinėje 
teisėje nevyriausybinėms organizacijoms suteikta teisė pateikti skundą atitinka 
administracinio proceso teisėje numatytą bendrą ieškinių dėl panaikinimo 
tvarką, kur numatyta, kad skundas dėl administracinio akto yra priimtinas tik 
tuomet, kai tuo aktu pažeidžiamos pareiškėjo teisės, t. y. subjektinės viešosios 
teisės. Todėl jis sustabdė bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Teisingumo Teismą, 
prašydamas atsakyti į klausimą, ar pagal Direktyvos 85/337 10a straipsnį 
draudžiama taikyti teisės aktus, pagal kuriuos aplinkos apsaugą skatinančioms 
nevyriausybinėms organizacijoms, nurodytoms Direktyvos 85/337 1 straipsnio 
2 dalyje (toliau ir – aplinkos apsaugos organizacijos), nesuteikiama galimybė 
teisme remtis, kai nagrinėjamas ieškinys dėl projektų, galinčių daryti 
„reikšmingą poveikį aplinkai“ pagal Direktyvos 85/337 1 straipsnio 1 dalį, 
patvirtinimo sprendimų, teisės normos, kuria saugomi tik visuomenės, o ne 
pavienių asmenų interesai, pažeidimu. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą 
pateikęs teismas taip pat klausė, ar Direktyvos 85/337 10a straipsniu apskritai 
draudžiama taikyti tokius teisės aktus, ar tik tiek, kiek pagal juos minėtoms 
organizacijoms neleidžiama teisme remtis konkrečiomis Bendrijos ar 
nacionalinės aplinkos apsaugos teisės nuostatomis.

Dėl šių klausimų Teisingumo Teismas pirmiausia konstatavo, jog 
Direktyvos 85/337 10a straipsnio pirmoje pastraipoje numatyta, kad minėtame 
straipsnyje nurodytus sprendimus, veiksmus ar neveikimą turi būti galima 
peržiūrėti teisme, siekiant užginčyti jų „materialinį ar procesinį teisėtumą“, 
neribojant priemonių, kuriomis gali būti pagrįstas toks ieškinys. Kalbant apie 
ieškinio priimtinumo sąlygas, šioje nuostatoje nurodytos dvi prielaidos: ieškinys 
gali būti priimtinas, jei yra „pakankamas suinteresuotumas pareikšti ieškinį 
teisme“ arba jei ieškovas remiasi „teisės pažeidimu“, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių 
sąlygų nurodyta nacionalinės teisės aktuose. Direktyvos 85/337 10a straipsnio 
trečios pastraipos pirmame sakinyje nurodyta, kad valstybės narės nustato, kas 
yra teisės pažeidimas, deramai siekdamos suteikti suinteresuotai visuomenei 
„plačias galimybes kreiptis į teismus“. Dėl aplinkos apsaugos organizacijų 
pateiktų skundų Direktyvos 85/337 10a straipsnio trečios pastraipos antrame 
ir trečiame sakiniuose priduriama, kad tokios organizacijos turi būti laikomos 
arba turinčiomis pakankamą interesą, arba teises, kurios gali būti pažeistos, 
atsižvelgiant į tai, kuri iš šių priimtinumo sąlygų minima nacionalinės teisės 
aktuose. Šios nuostatos turi būti aiškinamos atsižvelgiant ir laikantis Orhuso 
konvencijos, su kuria Sąjungos teisė turi būti tinkamai suderinta, tikslų. Kaip 
pažymėjo Teisingumo Teismas, iš to matyti, kad ir koks būtų valstybės narės 
pasirinkimas dėl ieškinio priimtinumo kriterijus, pagal Direktyvos 85/337 10a 
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straipsnį aplinkos apsaugos organizacijos turi teisę pareikšti ieškinį teisme 
ar kitoje įstatymo nustatytoje nepriklausomoje ir nešališkoje institucijoje, 
kad užginčytų šiame straipsnyje minimų sprendimų, veiksmų ar neveikimo 
materialinį ar procesinį teisėtumą.

Taigi, nors valstybės narės privalo, laikydamosios Direktyvos 85/337 10a 
straipsnyje nustatytų ribų, pagal savo teisės sistemą nustatyti, dėl kokių teisių 
pažeidimo galima pateikti ieškinį aplinkosaugos srityje, tai nustatydamos 
jos negali iš aplinkos apsaugos organizacijų, atitinkančių šios direktyvos 1 
straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, atimti galimybės atlikti Direktyva 
85/337 ir Orhuso konvencija joms suteiktą vaidmenį. 

Kalbėdamas apie tokius teisės aktus, kaip nagrinėtieji pagrindinėje 
byloje, Teisingumo Teismas pabrėžė, jog nors nacionalinės teisės aktų leidėjas 
gali teises, kurių pažeidimu privatus asmuo gali remtis pareikšdamas ieškinį 
teisme dėl Direktyvos 85/337 10a straipsnyje nurodytų sprendimų, veiksmų 
ar neveikimo, susiaurinti iki subjektinių viešųjų teisių, toks apribojimas negali 
būti taikomas aplinkos apsaugos organizacijoms, nepažeidžiant Direktyvos 
85/337 10a straipsnio trečios pastraipos paskutiniame sakinyje nurodytų tikslų. 
Iš tiesų, jei šios organizacijos turi galėti remtis tokiomis pačiomis teisėmis 
kaip ir privatūs asmenys, aplinkybė, kad šios organizacijos negali taip pat 
remtis Sąjungos aplinkos apsaugos teisės normų pažeidimu vien dėl to, kad 
šiomis normomis ginami kolektyviniai interesai, prieštarautų tikslui, pirma, 
suteikti suinteresuotai visuomenei plačias galimybes kreiptis į teismus ir, 
antra, veiksmingumo principui. Taip iš šių organizacijų būtų atimta galimybė 
prižiūrėti, ar laikomasi minėtų teisės normų, kurios dažniausiai susijusios su 
bendru interesu, o ne vien su pavienių asmenų interesų apsauga.

Iš to, pasak Teisingumo Teismo, pirmiausia išplaukia, kad sąvoka „teisės 
pažeidimas“ neturėtų priklausyti nuo sąlygų, kurias gali tenkinti tik kiti fiziniai 
ar juridiniai asmenys, pavyzdžiui, gyventi įrenginio kaimynystėje arba vienaip 
ar kitaip patirti jo veikimo poveikį. Apibendrinant galima daryti išvadą, kad 
Direktyvos 85/337 10a straipsnio trečios pastraipos paskutinis sakinys turi 
būti suprantamas taip, kad tarp aplinkos apsaugos organizacijos turimų „teisių, 
kurios gali būti pažeistos“, turi būti nurodytos nacionalinės teisės normos, 
kuriomis įgyvendinami Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktai, ir tiesiogiai 
veikiančios Sąjungos aplinkos apsaugos teisės normos. 

Pasisakydamas dėl galimybės nacionalinę proceso teisę aiškinti pagal 
Sąjungos teisės reikalavimus, Teisingumo Teismas priminė, kad valstybių narių 
pareiga pasiekti direktyvoje nustatytą rezultatą ir jų užduotis imtis visų bendrų 
ar konkrečių priemonių užtikrinti šios pareigos įvykdymą privaloma visoms 
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valstybių narių valdžios institucijoms, įskaitant ir teismus pagal jų jurisdikciją. 
Visais atvejais, kai direktyvos nuostatos savo turiniu yra besąlygiškos ir 
pakankamai tikslios, asmenys gali jomis remtis nacionaliniuose teismuose prieš 
valstybę, jei per nurodytą laikotarpį ji neperkėlė direktyvos į nacionalinę teisę 
ar ją perkėlė netinkamai.

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas konstatavo, kad apskritai Direktyvos 
85/337 10a straipsnyje valstybėms narėms paliekama didelė diskrecija 
tiek apibrėžti, kas yra teisės pažeidimas, tiek nustatyti, be kita ko, ieškinio 
priimtinumo sąlygas bei įstaigas, kurioms ieškinys gali būti pateiktas. Tačiau tai 
netaikoma šio straipsnio trečios pastraipos dviem paskutiniams sakiniams.

Kadangi juose numatyta, pirma, kad kiekvienos nevyriausybinės 
organizacijos, atitinkančios Direktyvos 85/337 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus 
reikalavimus, interesas laikomas pakankamu, ir, antra, kad tokios organizacijos 
taip pat laikomos turinčiomis teises, kurios gali būti pažeistos, tai reiškia, kad 
juose nustatytos konkrečios taisyklės ir nebekeliama kitų sąlygų.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) 
nusprendė:

Pagal 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistos 
2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, 
10a straipsnį draudžiama taikyti teisės aktus, pagal kuriuos šios direktyvos 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytai nevyriausybinei organizacijai, skatinančiai 
aplinkos apsaugą, nesuteikiama galimybė teisme remtis, kai nagrinėjamas 
ieškinys dėl projektų, „galinčių daryti reikšmingą poveikį aplinkai“ pagal 
Direktyvos 85/337 su pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/35, 1 straipsnio 1 
dalį, patvirtinimo sprendimų, iš Sąjungos teisės kylančios ir aplinkos apsaugos 
tikslą turinčios teisės normos pažeidimu, nes ja saugomi tik visuomenės, o ne 
pavienių asmenų interesai.

Tokia nevyriausybinė organizacija gali iš Direktyvos 85/337 su 
pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/35, 10a straipsnio trečios pastraipos 
paskutinio sakinio kildinti teisę teisme remtis, kai nagrinėjamas ieškinys dėl 
projektų, „galinčių daryti reikšmingą poveikį aplinkai“ pagal Direktyvos 85/337 
su pakeitimais 1 straipsnio 1 dalį, patvirtinimo sprendimų, iš 1992 m. gegužės 
21 d. Tarybos direktyvos 92/43 dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos su pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos 
direktyva 2006/105/EB, 6 straipsnio kylančių nacionalinės teisės normų 
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pažeidimu, nors pagal nacionalinę proceso teisę tai neleidžiama, nes minėtomis 
normomis ginami tik visuomenės, o ne fizinių asmenų interesai.

3.4. 2011 m. kovo 8 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje 
Gerardo Ruiz Zambrano prieš Office national de l’emploi (ONEm) (C-34/09)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) 20 straipsnio išaiškinimo. Šis 
prašymas buvo pateiktas nagrinėjant ginčą, kilusį tarp Kolumbijos piliečio 
Gerardo Ruiz Zambrano ir Office national de l’emploi (Nacionalinė darbo 
agentūra) dėl pastarosios atsisakymo mokėti jam nedarbo išmokas pagal 
Belgijos Karalystės teisės aktus.

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

SESV 20 straipsniu kiekvienam asmeniui, turinčiam valstybės narės 
pilietybę, yra suteikiamas Sąjungos piliečio statusas (pvz., žr. Teisingumo Teismo 
2002 m. liepos 11 d. prejudicinį sprendimą byloje D’Hoop, C-224/98, 27 p.; 2003 
m. spalio 2 d. prejudicinį sprendimą byloje Garcia Avello, C-148/02, 21 p.). 
Teisingumo Teismo plenarinė sesija 2004 m. spalio 19 d. prejudiciniu sprendimu 
byloje Kunqian Catherine Zhu (C-200/02) aiškiai pripažino, jog minėtu teisiniu 
statusu neginčijamai naudojasi ir nepilnamečiai Europos Sąjungos piliečiai. 
Pastarojoje byloje buvo pripažinta, jog Europos Sąjungos teisė garantuoja 
nepilnamečiui Europos Sąjungos piliečiui, kuriam taikomas tinkamas 
sveikatos draudimas ir kurį prižiūri vienas iš tėvų, trečiosios valstybės pilietis, 
kurio lėšų pakanka, kad vaikas netaptų našta priimančiosios valstybės narės 
viešųjų finansų įstaigoms, teisę apsigyventi toje valstybėje neribotam laikui. 
Šiuo atveju tos pačios nuostatos leidžia vienam iš tėvų, realiai globojančiam 
vaiką, apsigyventi kartu su juo priimančioje valstybėje narėje (plačiau apie šį 
sprendimą žr. „Administracinių teismų praktika“ Nr. 6, 2004 m., p. 266–269). 

Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime toliau plėtojama šios Europos 
Sąjungos teisminės institucijos praktika bylose, susijusiose su nepilnamečio 
Europos Sąjungos piliečio, kurio tėvai (globėjai) yra trečiosios valstybės 
piliečiai, teisių ir teisėtų interesų apsauga. Jame (prejudiciniame sprendime) 
Teisingumo Teismas aiškiai pripažino, kad Europos Sąjungos valstybės narės 
atsisakymas leisti trečiosios valstybės piliečiui gyventi valstybėje narėje, kurioje 
nuolat gyvena jo išlaikomi mažamečiai vaikai, šios valstybės narės piliečiai, ir 
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(ar) atsisakymas išduoti tokiam asmeniui leidimą dirbti, prieštarauja SESV 20 
straipsniui, nes tokiu atveju iš Sąjungos piliečių atimama galimybė veiksmingai 
naudotis pagrindinėmis teisėmis, kurios jam priklauso, kaip Europos Sąjungos 
piliečio statusą turinčiam asmeniui.

Apžvelgiamame Teisingumo Teismo sprendime pateiktas aiškinimas 
yra aktualus ir Lietuvos vykdomosios valdžios institucijoms, sprendžiančioms 
leidimo gyventi ir (ar) dirbti išdavimo užsieniečiui klausimus, bei teismams, 
nagrinėjantiems iš šių visuomeninių teisinių santykių kylančius ginčus.

Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Pagrindinėje byloje nustatyta, kad G. R. Zambrano ir jo žmona paprašė 
prieglobsčio Belgijos Karalystėje. Šie prašymai buvo atmesti. Pareiškėjas ir 
jo žmona ginčo laikotarpiu teikė ne vieną prašymą išduoti leidimą gyventi 
Belgijoje. Šių prašymų nagrinėjimo metu sutuoktiniams gimė du vaikai, kurie 
įgijo Belgijos pilietybę pagal šios valstybės narės įstatymus, nes, kaip nustatyta, 
nesant aiškaus tėvų pageidavimo dėl Kolumbijos pilietybės pripažinimo, 
Kolumbijos nacionaliniais įstatymais nepripažįstama šios valstybės pilietybė 
vaikams, gimusiems ne šios valstybės teritorijoje. Nepaisant to, Belgijos 
Karalystės institucijos prašymus leisti įsikurti Belgijoje atmetė. 2001 m. spalio 
2 d. ieškovas pagrindinėje byloje, nors ir neturėjo darbo leidimo, sudarė 
neterminuotą darbo sutartį dėl visos darbo dienos su privačia bendrove. 2004 
m. balandžio 9 d. G. Ruiz Zambrano su žmona pateikė pakartotinį prašymą 
įteisinti jų gyvenimą Belgijoje. Ginčų dėl pastarojo prašymo nagrinėjimo metu 
G. Ruiz Zambrano tapo bedarbiu, todėl kreipėsi dėl bedarbio pašalpos gavimo, 
tačiau buvo atsisakyta jam ją skirti. 

Ginčui pasiekus Belgijos nacionalinius teismus, nagrinėjama byla buvo 
sustabdyta ir nuspręsta kreiptis į Teisingumo Teismą, siekiant išsiaiškinti, ar 
SESV nuostatos dėl Europos Sąjungos pilietybės turi būti aiškinamos taip, 
kad jos suteikia tiesiosios aukštutinės giminystės linijos giminaičiui, trečiosios 
valstybės piliečiui, kuris išlaiko savo mažamečius vaikus, Sąjungos piliečius, teisę 
gyventi valstybėje narėje, kurios pilietybę jo vaikai turi ir kurioje jie gyvena, bei 
yra atleidžiamas nuo pareigos turėti šios valstybės narės išduotą darbo leidimą.

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pabrėžė, kad SESV 20 straipsniu 
kiekvienam asmeniui, turinčiam valstybės narės pilietybę, yra suteikiamas 
Sąjungos piliečio statusas. Kadangi ieškovo pagrindinėje byloje antras ir trečias 
vaikai turi Belgijos pilietybę, kurios įgijimo sąlygos priskirtinos nagrinėjamos 
valstybės narės kompetencijai, jie neginčijamai naudojasi šiuo statusu. Europos 
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Sąjungos pilietybe siekiama suteikti valstybių narių piliečiams esminį statusą. 
Šiomis aplinkybėmis pagal SESV 20 straipsnį draudžiamos nacionalinės 
priemonės, kuriomis iš Sąjungos piliečių atimama galimybė veiksmingai 
naudotis pagrindinėmis teisėmis, kurios jam priklauso, kaip Sąjungos piliečio 
statusą turinčiam asmeniui.

Tokį poveikį turi atsisakymas leisti trečiosios valstybės piliečiui gyventi 
valstybėje narėje, kurioje nuolat gyvena jo išlaikomi mažamečiai vaikai, šios 
valstybės narės piliečiai, ir atsisakymas išduoti tokiam asmeniui darbo leidimą. 
Iš esmės turi būti laikoma, kad dėl tokio atsisakymo minėti vaikai, Sąjungos 
piliečiai, privalės išvykti iš Sąjungos teritorijos kartu su tėvais. Analogiškai, jei 
tokiam asmeniui nebūtų išduotas darbo leidimas, jam kiltų grėsmė dėl lėšų 
savo ir šeimos išlaidoms padengti stygiaus, o tai irgi reikštų, kad jo vaikai, 
Sąjungos piliečiai, privalėtų išvykti iš jos teritorijos. Tokiomis aplinkybėmis šie 
Sąjungos piliečiai iš tikrųjų negalėtų naudotis pagrindinėmis teisėmis, kurios 
jiems priklauso dėl jų, kaip Sąjungos piliečių, statuso. 

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) 
nusprendė:

SESV 20 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama 
valstybei narei, viena vertus, atsisakyti leisti trečiosios valstybės piliečiui, 
išlaikančiam savo mažamečius vaikus, Sąjungos piliečius, gyventi valstybėje 
narėje, kurioje gyvena jo vaikai ir kurios pilietybę jie turi, ir, antra vertus, 
atsisakyti šiam trečiosios valstybės piliečiui išduoti darbo leidimą, nes tokiais 
sprendimais iš minėtų vaikų būtų atimta teisė veiksmingai naudotis su jų, kaip 
Sąjungos piliečių, statusu susijusiomis pagrindinėmis teisėmis.

3.5. 2011 m. birželio 9 d. prejudicinis sprendimas byloje Eleftheri tileorasi 
AE „ALTER CHANNEL“ ir Konstantinos Giannikos prieš Ypourgos Typou kai 
Meson Mazikis Enimerosis ir Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (C-52/10)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1989 m. spalio 3 d. 
Tarybos direktyvos Nr. 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, 
derinimo, iš dalies pakeistos 1997 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva Nr. 97/36/EB (toliau – ir Direktyva 89/552), 1 straipsnio 
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d punkto, įtvirtinančio paslėptos reklamos sąvoką2, išaiškinimo. Šis prašymas 
pateiktas nagrinėjant bylą tarp Eleftheri tileorasi AE „ALTER CHANNEL“ (toliau 
– ir Eleftheri tileorasi), K. Giannikos ir Spaudos ir visuomenės informavimo 
priemonių ministro bei Nacionalinės radijo ir televizijos tarybos (toliau – ir 
Taryba) dėl pastarosios sprendimo, kuriuo Eleftheri tileorasi ir K. Giannikos 
paskirta bauda dėl nacionalinės teisės nuostatų, susijusių su paslėpta reklama, 
pažeidimo.

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Siekiant užtikrinti visišką ir tinkamą vartotojų – televizijos žiūrovų 
interesų apsaugą, vadinamąja „Televizijos be sienų direktyva“ (Direktyva 
89/552), be kita ko, buvo nustatyti tam tikri minimalūs reikalavimai bei 
standartai televizijos reklamai. Vienas iš tokių reikalavimų –  bet kokios 
paslėptos reklamos (paslėpto komercinio audiovizualinio pranešimo) 
televizijoje draudimas (Direktyvos 89/552 10 str. 4 d.; Direktyvos 89/552, 
pakeistos 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 
2007/65/EB, 3e str. 1 d. a p.). 

Paslėpta reklama (paslėptas komercinis audiovizualinis pranešimas) 
suprantama kaip atvejai, kai programose žodžiais ar vaizdais yra pateikiamos 
prekių gamintojo ar paslaugų teikėjo prekės, paslaugos, pavadinimas, prekės 
ženklas ar veikla ir kai transliuotojai tai daro dėl reklamos, o žiūrovai gali 
nesusigaudyti dėl tokio pateikimo pobūdžio. Toks pateikimas yra laikomas 
sąmoningu ypač tais atvejais, kai tai daroma už mokestį ar kitą panašų atlygį 
(Direktyvos 89/552 1 str. d p.; Direktyvos 89/552, pakeistos 2007 m. gruodžio 
11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2007/65/EB, 1 str. j p.). 

Taigi, tam, kad atitinkamas informacinis pranešimas būtų pripažintas 
paslėpta reklama pacituotos Direktyvos nuostatos prasme, būtina konstatuoti 
sąmoningą transliuotojo veikimą.

Apžvelgiamame sprendime Teisingumo Teismas nedviprasmiškai 
išaiškino, kad siekiant audiovizualinį pranešimą pripažinti paslėpta reklama 
(paslėptu komerciniu audiovizualiniu pranešimu), nėra būtinas šio pranešimo 
transliavimas už užmokestį ar kitą panašų atlygį, kad toks veiksmas 
(transliavimas) būtų pripažintas sąmoningu. Be to, ši Europos Sąjungos 
teisminė institucija taip pat pripažino valstybių narių teisę nustatyti griežtesnes 
2 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2007/65/EB padarytais 

Direktyvos 89/552 pakeitimais „paslėptos reklamos“ sąvoka, iš esmės nekeičiant jos (sąvokos) 
turinio, pakeista „paslėpto komercinio audiovizualinio pranešimo“ sąvoka, kuri yra apibrėžta šiuo 
metu galiojančios Direktyvos 89/552 1 straipsnio j punkte.
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ar išsamesnes taisykles bei kriterijus, leidžiančius nustatyti sąmoningą paslėptos 
reklamos (paslėpto komercinio audiovizualinio pranešimo) pobūdį.

Pastebėtina, kad pateiktas Teisingumo Teismo vertinimas gali būti 
naudingas ir aiškinant bei taikant Lietuvos Respublikos visuomenės 
informavimo įstatymo 2 straipsnio 40 ir 41 dalis (2010 m. rugsėjo 30 d. 
įstatymo Nr. XI-1048 redakcija), kuriose apibrėžtos atitinkamai „paslėptos 
reklamos“ ir „paslėpto komercinio audiovizualinio pranešimo“ sąvokas, bei 
kitas susijusias nacionalinės teisės nuostatas.

Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Pagrindinėje byloje nustatyta, kad Eleftheri tileorasi yra bendrovė, 
turinti ir transliuojanti televizijos kanalą, žinomą kaip ALTER CHANNEL, 
o K. Giannikos ginčo teisinių santykių atsiradimo metu buvo šios bendrovės 
prezidentas ir vykdomasis direktorius. 2003 m. lapkričio 12 d. per minėto 
kanalo transliuojamą televizijos programą trys epizodai buvo skirti estetiniam 
odontologiniam gydymui pristatyti.

Pirmojo epizodo metu vaizdo apačioje pasirodė užrašas „ji jai keičia 
šypseną“, o šios programos vedėja kalbėjosi su dantų gydytoja, kuri vienos iš 
savo pacienčių akivaizdoje tvirtino, kad šis gydymas yra pasaulinė naujiena 
ir kad ji parodysianti šios pacientės, kurios natūrali šypsena per dvi valandas 
taps nepriekaištinga, dantų gydymo rezultatus. Paskui dantų gydytoja pateikė 
keletą paaiškinimų dėl metodo veiksmingumo ir pabrėžė, kad jis suteikia 
galimybę turėti nepriekaištingą natūralią šypseną. Atsakydama į programos 
vedėjos klausimą, ji taip pat pateikė nurodymų, susijusių su aptariamo gydymo 
kaina. Per transliaciją taip pat buvo parodytos pacientės nuotraukos prieš 
gydymą, kad televizijos žiūrovai galėtų palyginti. Per antrąjį epizodą pacientė 
buvo parodyta su dviem pakeistais viršutiniais kandžiais, o trečiajame epizode 
ji buvo nufilmuota pabaigus gydymą. Paskui programos vedėja pareiškė, kad 
gydymas, siekiant užtikrinti natūralią šypseną, faktiškai truko dvi valandas, o 
aptariamos programos studijoje dalyvavusi žiūrovė pareiškė, kad ji taip pat nori 
turėti tokią šypseną. Tuomet dantų gydytoja paprašė jos parodyti savo dantis 
televizijos ekrane ir susitarė dėl susitikimo su šia žiūrove. 

Įvertinusi šias aplinkybes Taryba skyrė Eleftheri tileorasi ir K. Giannikos 
25 000 eurų baudą motyvuodama tuo, kad aptariamoje televizijos programoje 
buvo parodyta paslėpta reklama. Savo ruožtu, nesutikdami su tokiu Tarybos 
sprendimu, minėti asmenys jį apskundė teismui, kuris nusprendė sustabdyti 
bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti, ar 
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Direktyvos 89/552 1 straipsnio d punktą reikia aiškinti taip, jog mokesčio ar 
kito panašaus atlygio buvimas yra būtinas elementas, kad būtų galima nustatyti 
sąmoningą paslėptos reklamos pobūdį.

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, kad pagal minėtą Direktyvos 
nuostatą, „paslėptos reklamos“ sąvoka reiškia „atvejus, kai programose 
žodžiais ar vaizdais yra pateikiamos prekių gamintojo ar paslaugų teikėjo 
prekės, paslaugos, pavadinimas, prekės ženklas ar veikla ir kai [televizijos] 
transliuotojai tai daro dėl reklamos, o žiūrovai gali nesusigaudyti dėl tokio 
pateikimo pobūdžio“. Minėtoje nuostatoje taip pat nurodyta, kad „pateikimas 
yra laikomas sąmoningu ypač tais atvejais, kai tai daroma už mokestį ar kitą 
panašų atlygį“. Tačiau, kaip pastebėjo Teisingumo Teismas, minėto prieveiksmio 
„ypač“, esančio Direktyvos 89/552 1 straipsnio d punkto antrame sakinyje 
ispanų, vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis, nėra šioje nuostatoje graikų 
kalba.

Pabrėžęs, kad esant neatitikimų tarp Europos Sąjungos teksto įvairių 
kalbinių versijų, nagrinėjama nuostata turi būti aiškinama atsižvelgiant į 
bendrą teisinio reglamentavimo sistemos, kurios dalis ji yra, struktūrą ir tikslą, 
Teisingumo Teismas pirmiausia nurodė, kad iš Direktyvos 89/552 dvidešimt 
septintos konstatuojamosios dalies matyti, kad ja siekiama užtikrinti visišką 
ir tinkamą vartotojų – televizijos žiūrovų – interesų apsaugą. Šiuo atžvilgiu 
minėtoje konstatuojamojoje dalyje patikslinta, jog tam, kad būtų pasiektas 
šis tikslas, labai svarbu, kad reklamą televizijoje reglamentuotų tam tikros 
minimalios taisyklės ir standartai. Tokiomis aplinkybėmis Direktyvos 89/552 
10 straipsnio 4 dalimi draudžiama paslėpta reklama. 

Pati „paslėptos reklamos“ sąvoka, apibrėžiama šios direktyvos 1 straipsnio 
d punkte, „televizijos reklamos“ sąvokos, apibrėžiamos minėto 1 straipsnio 
c punkte, atžvilgiu yra autonomiška sąvoka, atitinkanti konkrečius kriterijus. Iš 
šios nuostatos matyti, kad paslėpta reklama turi būti „[televizijos] transliuotojo 
atliekama sąmoningai dėl reklamos“, o Direktyvos 89/552 1 straipsnio d punkto 
antrame sakinyje įtvirtinta prielaida, kad prekių gamintojo ar paslaugų teikėjo 
prekių, paslaugų, pavadinimo, prekės ženklo ar veiklos pateikimas programose 
laikomas sąmoningu, kai tai daroma už mokestį ar kitą panašų atlygį.

Tačiau, kaip pastebėjo Teisingumo Teismas, ši nuostata negali būti 
aiškinama siaurai, tai yra taip, kad toks pateikimas gali būti laikomas 
sąmoningu tik tada, kai tai atliekama už mokestį ar kitą panašų atlygį. Iš tiesų 
toks aiškinimas nekyla nei iš prielaidos, įtvirtintos minėtoje nuostatoje, teksto, 
nei iš Direktyvos 89/552 bendros struktūros ir tikslo.

Priešingai, toks aiškinimas galėtų pakenkti visiškai ir tinkamai televizijos 
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žiūrovų interesų apsaugai, kurią siekiama užtikrinti Direktyva 89/552, visų 
pirma draudžiant paslėptą reklamą, nurodytą jos 10 straipsnio 4 dalyje, be to, 
šis draudimas netektų savo veiksmingumo, atsižvelgiant į sunkumą ir – tam 
tikrais atvejais – net negalėjimą nustatyti mokesčio ar kito panašaus atlygio 
buvimą už reklamą, tačiau esant visiems paslėptos reklamos požymiams.

Todėl jei tiesa, kad mokesčio ar kito panašaus atlygio buvimas yra 
kriterijus, leidžiantis nustatyti televizijos transliuotojo ketinimą reklamuoti, vis 
dėlto iš Direktyvos 89/552 1 straipsnio d punkto teksto ir direktyvos bendros 
struktūros bei tikslo matyti, kad tokio mokesčio ar panašaus atlygio nebuvimas 
nepaneigia tokio ketinimo. Be to, pagal Direktyvos 89/552 dvidešimt septintą 
konstatuojamąją dalį, siekiant užtikrinti visišką ir tinkamą vartotojų – 
televizijos žiūrovų – interesų apsaugą, labai svarbu, kad valstybės narės turėtų 
teisę nustatyti išsamesnes ar griežtesnes taisykles, o kai kuriais atvejais – 
skirtingas sąlygas jų jurisdikcijai priklausantiems televizijos transliuotojams. 
Todėl valstybės narės teisės nuostatose, be mokesčio ar panašaus atlygio, gali 
būti numatyti dar ir kiti kriterijai, leidžiantys nustatyti sąmoningą paslėptos 
reklamos pobūdį.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) 
nusprendė:

1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos 
programų transliavimu, derinimo, iš dalies pakeistos 1997 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB, 1 straipsnio d punktą 
reikia aiškinti taip, jog mokesčio ar kito panašaus atlygio buvimas nėra būtinas 
elementas, kad būtų galima nustatyti sąmoningą paslėptos reklamos pobūdį.
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4. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalga

4.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. sausio 21 d. sprendimas 
byloje M. S. S. prieš Belgiją ir Graikiją (pareiškimo Nr. 30696/09)

Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas (Didžioji kolegija) (toliau 
– ir Teismas) konstatavo, kad Graikija ir Belgija pažeidė Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 
3 straipsnį (kankinimo uždraudimas) bei Konvencijos 13 straipsnį (teisė 
į veiksmingą teisinės gynybos priemonę), taikant jį kartu su Konvencijos 3 
straipsniu.

Apžvelgiamoje byloje buvo sprendžiamas valstybių narių prieglobsčio 
procedūrų atitikimo Konvencijos reikalavimams klausimas, be kita ko, 
susijęs su Europos Sąjungos Dublino II reglamento1 taikymu, bei vertinamos 
pabėgėlio sulaikymo ir jo gyvenimo valstybėje narėje sąlygos Konvencijos 3 
straipsnio kontekste.

Faktinės aplinkybės

Pareiškėjas, Afganistano pilietis M. S. S., 2008 m. pradžioje išvyko 
iš Kabulo. Keliaudamas per Iraną, Turkiją ir Graikiją, jis pateko į Europos 
Sąjungos teritoriją. 2009 m. vasario mėnesį atvykęs į Belgiją, šioje šalyje 
pareiškėjas kreipėsi dėl prieglobsčio suteikimo. Remdamasi Europos 
Sąjungos Dublino II reglamentu (toliau – Dublino II reglamentas), 
pagal kurį nustatoma, kuri valstybė narė yra atsakinga už prašymo dėl 
prieglobsčio suteikimo išnagrinėjimą, Belgijos užsieniečių tarnyba pateikė 
Graikijos valdžios institucijai prašymą perimti savo žinion pareiškėjo 
prašymo nagrinėjimą. Nors pareiškėjo bylos nagrinėjimo metu Jungtinių 
Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro agentūra (UNHCR) išsiuntė Belgijos 
migracijos ir prieglobsčio ministrui laišką, kuriame atkreipė dėmesį į 
Graikijoje taikomų prieglobsčio procedūrų bei prieglobsčio siekiančių asmenų 
priėmimo į šalį sąlygų trūkumus ir patarė sustabdyti asmenų perdavimą 
Graikijai, Užsieniečių tarnyba vis dėlto nurodė pareiškėjui vykti į Graikiją ir 
1 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 343/2003, nustatantis valstybės narės, 

atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo 
nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus.
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ten pateikti prašymą dėl prieglobsčio suteikimo. Atmetus pareiškėjo prašymą 
sustabdyti perdavimo procedūrą, jis buvo perduotas Graikijai.

Pasak pareiškėjo, atvykęs į Graikiją oro uoste jis buvo iš karto sulaikytas 
ir užrakintas itin mažoje patalpoje kartu su kitais dvidešimt sulaikytųjų. 
Pareiškėjui buvo apribota galimybė laisvai pasinaudoti tualetu, pareiškėjas 
gaudavo labai mažai maisto ir buvo priverstas miegoti ant nešvarių čiužinių 
ar net ant plikų grindų. Po to, kai išdavus asmens, siekiančio prieglobsčio, 
kortelę, jis buvo paleistas, pareiškėjas visą laiką gyveno gatvėje neturėdamas 
jokių pragyvenimo lėšų. Vėliau pareiškėjui bandant išvykti iš Graikijos su 
suklastota tapatybės kortele, jis vėl buvo sulaikytas ir, pasak pareiškėjo, 
sumuštas policijos pareigūnų. Nors buvo imtasi veiksmų siekiant surasti 
gyvenamąją vietą, joks būstas pareiškėjui taip ir nebuvo pasiūlytas.

Pareiškėjas su skundu į Europos Žmogaus Teisių Teismą kreipėsi 
teigdamas, jog Graikijoje ir Belgijoje jis buvo laikomas ir gyveno 
kankinančiomis, nežmoniškomis ir jo orumą žeminančiomis sąlygomis, 
dėl Graikijos prieglobsčio suteikimo procedūrų trūkumų jam kilo pavojus 
būti išsiųstam atgal į Afganistaną, taip pat nebuvo galimybių pasinaudoti 
veiksmingomis teisinės gynybos priemonėmis. 

Neoficiali sprendimo apžvalga

Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
3 straipsnio (kankinimo uždraudimas) pažeidimo, susijusio su sulaikymo ir 
gyvenimo sąlygomis Graikijoje

Pasisakydamas dėl pareiškėjo sulaikymo ir gyvenimo sąlygų atitikimo 
Konvencijos reikalavimams, Teismas nurodė, kad pareiškėjui atvykstant į 
Atėnų oro uostą, Graikijos valdžios institucijoms buvo žinoma jo tapatybė 
ir tai, jog jis yra asmuo, potencialiai galintis prašyti prieglobsčio suteikimo. 
Nepaisant to, be jokio paaiškinimo pareiškėjas iš karto buvo sulaikytas. 
Teismas sprendime atkreipė dėmesį, kad įvairių tarptautinių organų bei 
nevyriausybinių organizacijų pranešimai patvirtina, jog pastaraisiais 
metais Graikijoje tokia praktika yra paplitusi. Brutalaus policijos pareigūnų 
elgesio atvejų, kaip patvirtino tarptautinių organizacijų surinkti liudininkų 
paaiškinimai, taip pat nuolat pasitaikydavo. Be to, Europos komiteto prieš 
kankinimą bei Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro agentūros 
duomenys patvirtino pareiškėjo teiginius apie sulaikymo centre esančias 
antisanitarines sąlygas bei sulaikytaisiais perpildytas patalpas. Nepaisydamas 



676

III. Informacinė dalis

to, jog pareiškėjo sulaikymas truko gana trumpai, Teismas pripažino, kad jo 
kalinimo sąlygos buvo nepriimtinos. Pareigūnų savivalė, menkavertiškumo 
ir nerimo jausmas, kalinimo sąlygos, Teismo nuomone, neabejotinai žemino 
pareiškėjo orumą, be kita ko, vertinant ir pareiškėjo, kaip prieglobsčio 
prašančio asmens, padėtį ir pažeidžiamumą. 

Pagal Konvencijos 3 straipsnį, iš valstybių narių paprastai 
nereikalaujama, kad jos suteiktų pabėgėliams finansinę paramą bei užtikrintų 
tam tikrą jų gyvenimo lygį. Tačiau, Teismo vertinimu, nagrinėtu atveju 
konkrečios aplinkybės, t. y. pareiškėjo didelis skurdas, jo nesugebėjimas 
patenkinti pagrindinių maisto, higienos ir gyvenamosios vietos poreikių 
bei nuolatinė baimė būti užpultam ar apiplėštam, lėmė, kad situacija 
buvo labai sudėtinga ir išskirtinė. Be to, Teismui buvo nesuvokiama, kaip 
Graikijos valdžios institucijos galėjo nežinoti, jog pareiškėjas yra benamis. 
Įpareigojimas informuoti policijos pareigūnus apie savo gyvenamąją vietą, 
Teismo vertinimu, nebūtinai turėjo būti suprastas, kaip įpareigojimas 
pareiškėjui informuoti apie tai, kad jis apskritai neturėjo gyvenamosios 
vietos. Pareiškėjas nebuvo tinkamai informuotas apie apsigyvenimo 
galimybes šalyje, nors Graikijos Vyriausybė pripažino, kad tuo metu buvo 
apie 1000 laisvų vietų prieglobsčio siekiančių asmenų priėmimo centruose. 
Todėl Teismo neįtikino byloje Graikijos Vyriausybės pareikštas argumentas, 
kad pareiškėjas tokioje beviltiškoje padėtyje atsirado dėl savo paties 
neveikimo. Situacija, kuria skundėsi pareiškėjas, prasidėjo nuo tada, kai jis 
pateko į Graikiją, t. y. nuo 2009 m. birželio mėnesio, ir buvo susijusi su jo, 
kaip asmens, siekiančio prieglobsčio, statusu. Atsižvelgiant į tai, kad jeigu 
pareiškėjo prašymo nagrinėjimo procedūros būtų pasibaigusios greičiau, 
pareiškėjo kančios būtų trukusios trumpiau, todėl tik dėl Graikijos institucijų 
kaltės pareiškėjas atsidūrė situacijoje, kuri nesuderinama su Konvencijos 3 
straipsnio reikalavimais.

Dėl Graikijos padaryto Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos 13 straipsnio (teisė į veiksmingą teisinės gynybos 
priemonę), taikant jį kartu su 3 straipsniu (kankinimo uždraudimas), pažeidimo 

Nepaisant to, kad Graikijos teisės aktai numato nemažai garantijų, 
saugančių asmenį nuo savavališko išsiuntimo iš šalies, kaip parodė Jungtinių 
Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro agentūros, Europos žmogaus teisių 
komisaro ir kitų organizacijų duomenys, praktikoje šios priemonės nebuvo 
įgyvendinamos. Be to, Graikijos prieglobsčio pabėgėliams suteikimo 
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procedūros turėjo esminių trūkumų (pavyzdžiui, informacijos apie taikomas 
procedūras stoka, patikimo bendravimo tarp pareigūnų ir prieglobsčio 
prašančių asmenų trūkumas, asmenų, bendraujančių su prieglobsčio 
prašančiais asmenimis, kompetencijos nepakankamumas, vertėjų bei teisinės 
pagalbos stoka). Dėl nurodytų priežasčių prieglobsčio prašantys asmenys 
neturėjo daug galimybių pasinaudoti tuo, kad jų prašymai būtų atidžiai 
ir išsamiai išnagrinėti. Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro 
agentūros ataskaita patvirtino, kad 2008 m. sėkmingai išnagrinėtų skundų 
pirmosios instancijos teisme buvo tik 0,1 %, nors vidutiniškai šis rodiklis 
siekia 36,2 % penkiose iš šešių Europos Sąjungos šalių, kurios (įskaitant ir 
Graikiją) gauna daugiausia prašymų dėl prieglobsčio suteikimo. Be to, 
organizacijos atskleidė ne vieną prieglobsčio siekiančio asmens priverstinį 
ir neteisėtą išsiuntimą iš Graikijos į pavojingas valstybes atvejį. Pažymėtina, 
kad Teismo neįtikino Graikijos Vyriausybės argumentas, kad dėl valdžios 
institucijų neveikimo buvo kaltas pats pareiškėjas, kadangi, kaip buvo 
prašomas, neprisistatė į policijos būstinę. Teismas nurodė, kad kaip ir daugelis 
kitų prieglobsčio siekiančių asmenų, pareiškėjas klaidingai suprato kvietimo 
registruotis policijoje esmę ir manė, jog jo pareiga yra deklaruoti gyvenamąją 
vietą, kurios tuo metu jis neturėjo. 

Pasisakydamas dėl pareiškėjo galimybių kreiptis į Graikijos Vyriausiąjį 
Administracinį Teismą su skundu peržiūrėti galimą atsisakymą suteikti jam 
prieglobstį, realizavimo, Teismas pažymėjo, kad dėl ryšio su prieglobsčio 
prašančiu asmeniu praradimo ir nesugebėjimo susisiekti su tokiu asmeniu, 
kurio gyvenamosios vietos adresas apskritai nėra žinomas, tapo neaišku, ar 
pareiškėjas būtų turėjęs galimybę sužinoti apie jo prašymo išnagrinėjimo 
rezultatą ir per nustatytą terminą į tai sureaguoti. Svarbu tai, kad nors 
pareiškėjas neturėjo visiškai jokių finansinių galimybių susimokėti už 
teisines paslaugas, jis negavo jokios informacijos apie institucijas, galinčias 
suteikti nemokamą teisinę pagalbą. Be to, nustatyta, kad Graikijoje nebuvo 
užtikrintas pakankamas kiekis teisininkų, turinčių teisę ir galinčių teikti 
tokiais atvejais nemokamą teisinę pagalbą. Byloje atkreiptas dėmesys, kad 
pagal Europos žmogaus teisių komisaro išvadą vidutinė tokio apeliacinio 
skundo nagrinėjimo Graikijos Vyriausiajame Administraciniame Teisme 
trukmė yra daugiau nei penkeri metai, o tai, Teismo vertinimu, reiškė, kad 
net ir galimybės pateikti apeliacinį skundą realizavimas nagrinėtu atveju 
nebūtų pagerinęs pareiškėjo padėties ir negalėtų būti laikomas pakankamai 
efektyvia teisinės gynybos priemone ar būdu, galinčiu kompensuoti garantijų 
vykdant prieglobsčio suteikimo procedūras stoką. Dėl nurodytų priežasčių 
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Teismas Graikijos atžvilgiu konstatavo Konvencijos 13 straipsnio, taikant jį 
kartu su Konvencijos 3 straipsniu, pažeidimą.

Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 
straipsnio (kankinimo uždraudimas) pažeidimo, susijusio su Belgijos institucijų 
sprendimu perduoti pareiškėją ir jo prašymo nagrinėjimą Graikijai

Byloje nustatyta, kad išduodant nurodymą dėl pareiškėjo perdavimo 
Graikijai, prieglobsčio suteikimo procedūros trūkumai šioje šalyje Belgijos 
valdžios institucijoms buvo žinomi, todėl, Teismo vertinimu, negalima buvo 
reikalauti iš pareiškėjo pateikti į bylą visus įrodymus, patvirtinančius, kad jis 
nukentėjo nuo Graikijos procedūrų trūkumų. Be to, nurodymas buvo išduotas 
remiantis vien tik numanomu Graikijos pareigūnų sutikimu, vykdomas 
negavus jokių šių institucijų garantijų, nors pagal Dublino II reglamentą 
Belgija turėjo galimybę pasinaudoti išimtimi ir atsisakyti perduoti pareiškėją 
Graikijai. Taigi, anot Teismo, Belgijos pareigūnai privalėjo ne tik užtikrinti, 
kad su pareiškėju būtų elgiamasi pagal Konvencijos nuostatas, bet ir patikrinti, 
kaip Graikijos institucijos faktiškai įgyvendina ir taiko savo šalyje galiojančius 
teisės aktus (įskaitant Dublino II reglamentą), susijusius su prieglobsčio 
suteikimu pabėgėliams. Kadangi Teismas konstatavo, jog pareiškėjas buvo 
laikomas ir gyveno Graikijoje jo orumą žeminančiomis sąlygomis, faktas apie 
tokias sąlygas buvo gerai žinomas, ir, be kita ko, Belgijos institucijų galėjo 
būti lengvai patikrinamas prieš išsiunčiant pareiškėją į Graikiją, Belgijos 
institucijos tokiu būdu akivaizdžiai neužtikrino, kad pareiškėjas nepatektų į 
situaciją, neatitinkančią Konvencijos 3 straipsnio reikalavimų, t. y. neapsaugojo 
pareiškėjo nuo jo laikymo bei gyvenimo orumą žeminančiomis sąlygomis. 

Dėl Belgijos padaryto Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos 13 straipsnio (teisė į veiksmingą teisinės gynybos 
priemonę), taikant jį kartu su 3 straipsniu (kankinimo uždraudimas), pažeidimo 

Teismas, spręsdamas klausimą dėl pažeidimo, įvykdyto Belgijai 
neužtikrinus veiksmingų teisinės gynybos priemonių, ginčijant išsiuntimo iš 
šalies nurodymą, atmetė Belgijos Vyriausybės argumentą, kad pagal Belgijos 
teisę pareiškėjas galėjo sustabdyti išsiuntimo iš šalies nurodymo vykdymą, 
pateikdamas skundą Užsieniečių apeliacijos komisijai, kuri ypatingos skubos 
tvarka šį skundą galėjo išnagrinėti. Anot Belgijos Vyriausybės, ši procedūra 
būtų sustabdžiusi perdavimo procedūrą ne ilgiau kaip 72 valandoms, kol 
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Užsieniečių apeliacijos komisija priimtų sprendimą. Teismas pažymėjo, jog 
nurodyta apeliacijos procedūra neatitiko Teismo formuojamoje praktikoje 
nustatytų reikalavimų, kad kiekvienas skundas, kuriuo ginčijamas asmens 
perdavimas kitai valstybei, būtų atidžiai ir išsamiai išnagrinėtas bei kad tai 
atliekantis kompetentingas organas turėtų galimybę išanalizuoti visą bylos 
medžiagą ir taikyti teisingas bei tinkamas padėties atkūrimo, kompensavimo 
priemones. Vertinant tai, kad Užsieniečių apeliacijos komisijoje skundų 
nagrinėjimas apsiribojo patikrinimu, ar yra konkretūs įrodymai, 
patvirtinantys galimą žalos atsiradimą dėl potencialaus Konvencijos 3 
straipsnio pažeidimo, apžvelgiamame sprendime konstatuota, kad nėra 
pagrindo abejoti, jog Belgija padarė Konvencijos 13 pažeidimą. 

Taikydamas Konvencijos 41 straipsnį, Europos Žmogaus Teisių Teismas 
pareiškėjo naudai iš Graikijos priteisė 1 000 eurų neturtinei ir 4 725 eurų 
išlaidoms atlyginti, iš Belgijos – atitinkamai 24 900 ir 7 350 eurų. 

4.2. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. sausio 25 d. sprendimas 
byloje Elefteriadis prieš Rumuniją (pareiškimo Nr. 38427/05)

Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, kad buvo 
pažeistas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
3 straipsnis (kankinimo uždraudimas). Apžvelgiama byla aktuali tuo, kad joje 
buvo analizuojama, ar kalinio laikymas vienoje kameroje kartu su rūkančiais 
kaliniais, nepažeidžia Konvencijos 3 straipsnio reikalavimų.

Faktinės aplinkybės

Pareiškėjas Rumunijos pilietis Anesti Elefteriadis (gim. 1966 m.) kreipėsi 
į Teismą su skundu prieš Rumuniją, teigdamas, jog jo kalinimo sąlygos 
neatitiko Konvencijos 3 straipsnio reikalavimų. Bylos nagrinėjimo Teisme 
metu pareiškėjas atliko laisvės atėmimo bausmę už žmogžudystę Poarta 
Alba kalėjime (Rumunijoje). 1992 m. atvežus pareiškėją į kalėjimą, įstaigos 
gydytojas nustatė, kad jis yra visiškai sveikas. 1999 m. buvo diagnozuota, jog 
pareiškėjas serga plaučių fibroze, 2008 m. – kad pareiškėjas serga antro lygio 
lėtine obstrukcinio pobūdžio bronchų pneumokonioze. Pareiškėjas skundėsi, 
kad bausmę atliko kamerose kartu su rūkančiais kaliniais, tam tikrą laiką 
kalėjo 13,81 kv. m. kameroje. Pareiškėjas iš kalėjimo į teismo posėdžius būdavo 
vežamas furgonuose, kurie neturėjo vėdinimo sistemos, juose būdavo ankšta. 
Tiek kelionių metu, tiek kalinių laukimo salėse teismuose pareiškėjas nuolat 
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kvėpuodavo cigarečių dūmais. Pareiškėjo skundai nacionaliniuose teismuose 
buvo atmesti, remiantis tuo, kad kalėjimas neturėjo resursų suteikti atskiras 
kameras nerūkantiems kaliniams, o šalies kalėjimų institucija buvo uždraudusi 
rūkyti transporto priemonėse, kurios gabendavo kalinius. Be to, kalėjimai nėra 
atsakingi už teismo patalpose esančią tvarką. Nacionaliniai teismai rėmėsi taip 
pat tuo, kad atskirti rūkančius kalinius nuo nerūkančiųjų buvo neįmanoma dėl 
teisės aktų, skirtų kovai su rūkymu, reikalavimų, todėl kalinimas atitiko kalėjimo 
vidaus tvarkos taisyklėse ir nacionalinės teisės aktuose nustatytus kriterijus. Kai 
tik atsirado galimybių, pareiškėjas vėliau buvo perkeltas į kamerą, kurioje niekas 
nerūkė. Galiausiai teismai nurodė, kad pareiškėjas neįrodė  žalos fakto.

Neoficiali sprendimo apžvalga

Teismas apžvelgiamoje byloje pirmiausia pabrėžė, kad valstybės, 
nepriklausomai nuo finansinių ar kitokių sunkumų, privalo organizuoti savo 
kalėjimų sistemą taip, kad būtų užtikrinta pagarba kalinių orumui. Pareiškėjas 
nuo 2005 m. vasario mėnesio iki lapkričio mėnesio buvo laikomas kameroje 
kartu su rūkančiais kaliniais, nepaisant to, kad jis daug kartų teikė prašymus 
perkelti jį į nerūkančiųjų kamerą. Dėl pareiškėjo plaučių ligos kalėjimo 
administracija privalėjo imtis atitinkamų priemonių pareiškėjo sveikatai 
apsaugoti ir atskirti jį nuo rūkančių kalinių, be kita ko, vertinant ir tai, kad 
kalėjime buvo pareiškėjui tinkama patalpa. Teismo vertinimu, ta aplinkybė, 
kad kalėjimas yra perpildytas ir jame trūksta vietų (tai patvirtina ir Europos 
komiteto prieš kankinimą kalėjimo patikrinimo ataskaita), neatleidžia kalėjimo 
administracijos nuo pareigos pasirūpinti kalinio sveikata. Teismas pažymėjo, 
kad net kasdieniai užsiėmimai (mankšta) kalėjimo kieme, sportiniai žaidimai, 
gana didelė ir erdvi, natūralios saulės apšviesta ir vėdinama kamera nepašalino 
pasyvaus rūkymo padarytos žalos, patirtos tuo metu, kai pareiškėjas buvo 
kalinamas vienoje kameroje su rūkančiaisiais. Medicinos ataskaitos, išduotos 
po 2005 m., patvirtino, kad pareiškėjo kvėpavimo takų būklė buvo pablogėjusi, 
ataskaitose užfiksuota nauja liga – chroniškas obstrukcinis bronchitas. Nors 
byloje nebuvo tikslių įrodymų, kad kelionių metu pareiškėjas patyrė pasyvaus 
rūkymo žalą, tai, kad teismo laukimo salėse pareiškėjas buvo laikomas 
kartu su rūkančiais kaliniais, patvirtino 2006-06-14 Bukarešto apygardos 
teismo sprendimas. Taip pat nors byloje nebuvo duomenų, kiek tiksliai laiko 
pareiškėjas buvo laikomas užrakintuose teismo laukimo kambariuose (salėse), 
nustatyta, kad neabejotinai tokie atvejai buvo keli. Pareiškėjo laikymas tokiomis 
sąlygomis akivaizdžiai prieštaravo gydytojų patarimams vengti tabako dūmų. 
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Tai, kad ilgainiui pareiškėjas buvo perkeltas į kamerą su nerūkančiais kaliniais, 
o bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas kalėjo individualioje kameroje kitame 
kalėjime, Teismo vertinimu, lėmė ne teisės aktuose įtvirtinti objektyvūs 
kriterijai ir reikalavimai, o konkretaus ir individualaus atvejo aplinkybės 
(aplinkybė, kad kalėjime, kuriame bylos nagrinėjimo metu kalėjo pareiškėjas, 
buvo pakankamai vietos ir erdvės), tačiau tai nereiškia, kad pareiškėjas ir toliau 
būtų laikomas tokiomis palankiomis jo sveikatai sąlygomis, jeigu kalėjimas 
būtų perpildytas. Pasisakydamas dėl teismų sprendimų atmesti pareiškėjo 
skundus tuo pagrindu, kad nebuvo įrodyta žala jo sveikatai, Teismas nurodė, 
kad vien ta aplinkybė, jog sąlygos, kuriomis skundžiasi pareiškėjas, šiuo metu 
nebeegzistuoja, nereiškia, kad teismai neprivalo nagrinėti ir tirti, ar anksčiau 
buvusios kalinimo sąlygos galėjo turėti ir turėjo įtakos pareiškėjo sveikatos 
pablogėjimui. Būtų nepagrįsta ir neteisinga reikalauti iš pareiškėjo pateikti 
įrodymus, patvirtinančius patirtą žalą ir kančias. Toks formalus įrodinėjimo 
naštos perkėlimas iš daugelio asmenų atimtų galimybę gauti teisingą atlyginimą 
už kalinimą neatitinkančiomis reikalavimų sąlygomis, nenulėmusiomis 
objektyviai pamatuojamą kalinio fizinės ar psichinės būklės pablogėjimą. 
Dėl nurodytų priežasčių Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, kad 
nagrinėtu atveju Rumunija pažeidė Konvencijos 3 straipsnį.

Taikydamas Konvencijos 41 straipsnį, Teismas nusprendė pareiškėjo 
naudai iš Rumunijos priteisti 4 000 eurų neturtinei žalai atlyginti. 

4.3. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. vasario 10 d. sprendimas 
byloje Dubetska ir kiti prieš Ukrainą (pareiškimo Nr. 30499/03)

Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, kad buvo 
pažeistas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
8 straipsnis (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą).

Apžvelgiama byla aktuali tuo, kad joje pateikiamas platus teisės į 
privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą aiškinimas, be kita ko, apimantis 
asmens teisę reikalauti iš valstybės imtis priemonių, apsaugančių nuo 
nuolatinės ir didelį pavojų keliančios aplinkos taršos, ribojančios asmens 
galimybes mėgautis namais, privačiu ir šeimos gyvenimu. 

Faktinės aplinkybės

Apžvelgiamoje byloje į Teismą kreipėsi dvi ukrainiečių šeimos (11 
Ukrainos piliečių), kurios 12 metų gyveno arti pramoninės taršos objektų 
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(anglių kasyklos ir veikiančios anglių perdirbimo gamyklos), dėl ko išsivystė 
lėtinės ligos, pasireiškė įvairūs kiti sveikatos sutrikimai. Anglies iškasenų 
atliekos buvo laikomos apie 100 metrų atstumu, anglių perdirbimo gamykla 
veikė apie 420-430 metrų atstumu nuo pareiškėjų namų. Pareiškėjai negalėjo 
persikraustyti į kitus namus dėl menkų finansinių galimybių bei sumažėjusios 
dabartinių namų vertės. Teisminiai ginčai dėl pareiškėjų apgyvendinimo 
kitoje vietoje baigėsi tuo, kad Dubetska Nayda šeimos reikalavimai buvo 
patenkinti, tačiau neįvykdyti, o Gavrylyuk Vakiv šeimos atveju – atmesti. 
Šios šeimos atveju galutinės instancijos teismas rėmėsi argumentu, kad pagal 
vidaus teisės aktus gamyklos savininkams nebuvo nustatyta prievolė suteikti 
naują gyvenamąją vietą.

Neoficiali sprendimo apžvalga

Teismas pirmiausia pažymėjo, kad Teismo jurisprudencijoje jau 
pripažinta, jog nei Konvencijos 8 straipsnis, nei bet kuri kita Konvencijos 
nuostata negarantuoja asmenims teisės į natūralios aplinkos išsaugojimą 
(žr., pvz., sprendimą Kyrtatos prieš Graikiją, pareiškimo Nr. 41666/98, ECHR 
2003-VI). Tačiau Konvencijos 8 straipsnis gali būti taikomas tuo atveju, kai 
aplinkos keliamas pavojus yra toks didelis, kad gali labai pabloginti asmens 
galimybes džiaugtis savo namais, privačiu ir šeimos gyvenimu. Be to, 
valstybės atsakomybė pagal Konvencijos 8 straipsnį paprastai kyla tada, kai 
nustatoma, jog asmens gyvybei ir sveikatai pavojinga situacija dėl užterštos 
aplinkos poveikio trunka ilgai ir yra gerai žinoma valstybės institucijoms (žr., 
pvz., sprendimą Fadeyeva prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 55723/00, ECHR 2005-
IV). 

Byloje Teismas nustatė, kad anglių kasyklos ir gamyklos veikla, ir ypač 
atliekos, patenkančios į aplinką, sąlygojo pareiškėjų sveikatos pablogėjimą, 
užteršė vandenį, orą ir dirvožemį, dėl toksinių medžiagų nuosėdų padarė 
žalos jų namams. Byloje nustatyta, kad daugiau nei 12 metų nuo Konvencijos 
įsigaliojimo Ukrainai, pareiškėjai nuolatos gyveno užterštoje, gyventi 
netinkančioje teritorijoje. Gyvenimą šioje teritorijoje neigiamai paveikė 
būtent anglių kasyklos ir gamyklos eksploatavimas. Pareiškėjai nuo 1994 m. 
tikėjosi valstybės paramos persikeliant gyventi į saugią teritoriją, tačiau tokia 
parama nebuvo suteikta. Nebuvo rasta ir kita išeitis tam, kad taršos lygis 
būtų sumažintas, ir gyventi netoli pramoninių objektų būtų saugu. Teismo 
neįtikino aplinkybės, kad valstybė siekė nubausti gamyklos direktorių ir 
įpareigoti iškeldinti pareiškėjus, kad buvo pastatytas centralizuotas akvedukas 
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iki 2009 m., siekiant užtikrinti gėlo geriamojo vandens tiekimą pareiškėjams. 
Atsižvelgęs į tai, kad 12 metų valdžios institucijos negalėjo rasti veiksmingų 
priemonių bei būdų aptartai problemai išspręsti, Teismas konstatavo Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio 
pažeidimą. Nustačius šį pažeidimą, Ukrainos valdžia įpareigota imtis 
priemonių pareiškėjų problemai išspręsti.

Remdamasis Konvencijos 41 straipsniu, Europos Žmogaus Teisių 
Teismas pirmiems penkiems pareiškėjams kartu priteisė 32 000 eurų 
(atsižvelgiant į tai, kad vienas iš šių pareiškėjų mirė, kol byla buvo 
nagrinėjama), likusiems pareiškėjams – bendrai 33 000 eurų neturtinei žalai 
atlyginti. Materialinė žala nebuvo priteista atsižvelgus į tai, kad materialinės 
žalos, susijusios su jų pareiškimu dėl teisės į privataus ir šeimos gyvenimo 
gerbimą, pareiškėjai neįrodė. Kadangi pareiškimas nebuvo grindžiamas 
Konvencijos 1 protokolo 1 straipsniu, Teismas priežastinio ryšio tarp 
nustatyto pažeidimo ir tariamos pareiškėjų turto rinkos vertės sumažėjimo 
nenustatinėjo.

4.4. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. birželio 14 d. sprendimas 
byloje J. Borisov prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 9958/04)

Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas, vadovaudamasis  
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 37 
straipsniu, nutarė išbraukti pareiškimą iš bylų sąrašo, laikydamas, kad 
klausimas, dėl kurio buvo skundžiamasi pagal Konvencijos 8 straipsnį (teisė į 
privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), yra išspręstas nacionaliniu lygmeniu.  

Faktinės aplinkybės

Apžvelgiamoje byloje pareiškėjas buvo Rusijos pilietis Jurijus Borisovas, 
gyvenantis Lietuvoje. Pareiškėjas 1991 m. įgijo Lietuvos pilietybę, o 2002 
m. – Rusijos pilietybę. Tuo metu, t. y. 2002 m. pareiškėjas aktyviai rėmė 
vieno iš kandidatų į Lietuvos Respublikos Prezidentus, R. Pakso, rinkimų 
kampaniją, be kita ko, suteikdamas 350 000 eurų finansinę paramą. R. Paksas 
2003 m. sausio 5 d. buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Kadangi 
įgijęs Rusijos pilietybę, pareiškėjas dėl draudimo turėti dvigubą pilietybę 
prarado Lietuvos pilietybę, 2003 m. pavasarį Lietuvos Prezidentas išimties 
tvarka priėmė dekretą, kuriuo pareiškėjui už nuopelnus Lietuvos valstybei 
suteikė Lietuvos pilietybę. Seimo iniciatyva 2003 m. gruodžio mėnesį 
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Konstitucinis Teismas minėtą Prezidento dekretą pripažino prieštaraujančiu 
Konstitucijai. 2004 m. kovo mėnesį Konstitucinis Teismas taip pat pateikė 
išvadą, kad Lietuvos Prezidentas, neteisėtai suteikdamas pareiškėjui Lietuvos 
pilietybę ir atskleisdamas pareiškėjui, kad slaptosios tarnybos dėl jo atlieka 
tyrimą ir vykdo pokalbių telefonu kontrolę, šiurkščiai pažeidė Lietuvos 
Respublikos Konstituciją ir sulaužė konstitucinę priesaiką. Šiuo pagrindu 
2004 m. balandžio 6 d. Seimas pašalino R. Paksą iš Lietuvos Prezidento 
pareigų. 2004 m. lapkričio mėnesį pareiškėjas buvo nuteistas už grasinimus 
Lietuvos Prezidentui. Teismai nustatė, kad pareiškėjas reikalavo paskirti jį 
Prezidento patarėju, suteikti Lietuvos pilietybę, tenkinti kitus jo interesus. 
Priešingu atveju buvo žadama paviešinti kompromituojančią informaciją 
apie Prezidentą, galinčią pakenkti jo reputacijai. 2004 m. pareiškėjas kreipėsi 
dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvoje išdavimo, tačiau jo prašymas buvo 
atmestas. Vėliau buvo priimtas sprendimas išsiųsti pareiškėją iš Lietuvos ir 
uždrausti jam grįžti į šalį vienerius metus. Administracinė byla dėl pareiškėjo 
išsiuntimo į Rusijos Federaciją Lietuvos administraciniuose teismuose buvo 
nagrinėjama nuo 2004 m. Procesas baigėsi 2010 m., kai Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas priėmė galutinį sprendimą, kuriame konstatuota, 
jog įrodymų, patvirtinančių pareiškėjo keliamą grėsmę Lietuvos saugumui 
nebebuvo, kadangi visi galimi pavojai Lietuvos saugumui buvo kildinami iš 
2003-2004 m. įvykių. Remiantis šiuo teismo sprendimu leidimas pareiškėjui 
nuolat gyventi Lietuvoje buvo išduotas 2010 m. rugpjūčio 13 d.

Pareiškėjas skundu prieš Lietuvą kreipėsi į Teismą nurodydamas iš 
esmės tai, kad dėl ketinamo išsiuntimo iš Lietuvos ir užsitęsusio netikrumo 
jausmo buvo pažeista jo teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, 
garantuojamą Konvencijos 8 straipsnyje. Pareiškėjas taip pat rėmėsi 
Konvencijos 6 straipsniu teigdamas, kad jo bylos dėl išsiuntimo nagrinėjimas 
teismuose buvo politizuotas. Pažymėtina, kad Migracijos departamento 
pradėtas procesas dėl pareiškėjo išsiuntimo iš Lietuvos pareiškimo pateikimo 
Teismui metu dar nebuvo pasibaigęs. 

Neoficiali sprendimo apžvalga

Teismas, taikydamas Konvencijos 37 straipsnio 1 dalį, pagal kurią 
Teismas gali kiekvienoje proceso stadijoje nutarti išbraukti pareiškimą iš savo 
bylų sąrašo (kai aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad inter alia klausimas yra 
išspręstas), nurodė, kad dėl galutinio Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2010 m. birželio 23 d. sprendimo (kuriuo nutarta leisti suteikti 
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pareiškėjui leidimą nuolat gyventi Lietuvoje) ir Migracijos departamento 
2010 m. balandžio 13 d. sprendimo, išduodančio šį leidimą, nėra prasminga 
nagrinėti bylą iš esmės, kadangi pareiškėjo situacija, dėl kurios jis kreipėsi į 
Teismą, nacionaliniu lygmeniu jau išspręsta. Kadangi sprendimas išsiųsti 
pareiškėją iš Lietuvos buvo pripažintas neteisėtu, pareiškėjas nebepatiria nei 
realaus, nei gresiančio pavojaus dėl išsiuntimo iš šalies. Suteiktas leidimas 
nuolat gyventi šalyje taip pat suteikia pareiškėjui galimybę likti Lietuvoje, 
išsaugoti artimus ryšius su žmona, vaikais ir tėvais bei naudotis Konvencijos 
8 straipsnyje garantuojama teise šioje šalyje nevaržomai mėgautis privačiu ir 
šeimos gyvenimu.

Teismas apžvelgiamoje byloje taip pat sprendė, ar suteiktas leidimas 
pareiškėjui nuolat gyventi Lietuvoje yra pakankama priemonė kompensuoti 
tai, ką pareiškėjas patyrė atsidurdamas toje situacijoje, dėl kurios ir 
kreipėsi į Teismą. Šiuo požiūriu Teismas pažymėjo, kad nuo to momento, 
kai Migracijos departamentas atsisakė išduoti pareiškėjui leidimą nuolat 
gyventi Lietuvoje ir nusprendė jį deportuoti iš šalies, pareiškėjui ilgą laiką 
teko patirti nesaugumo ir teisinio netikrumo jausmą. Tokia situacija truko 
6 metus ir 7 mėnesius. Šiame kontekste sprendime pažymėta, jog pagal 
Teismo jurisprudenciją asmens išsiuntimas iš šalies, kurioje jis turi stiprius 
asmeninius ir šeimyninius ryšius, gali sąlygoti rimtą Konvencijos pažeidimą 
(žr., pvz., sprendimą Amrollahi prieš Daniją, pareiškimo Nr. 56811/00, ECHR 
2001-IX). Nagrinėtu atveju Teismas atkreipė dėmesį, kad kai pareiškėjui 
buvo išduotas leidimas gyventi, jis Lietuvoje jau gyveno 42 metus, buvo 
vedęs, turėjo tris vaikus, įkūrė ir vystė verslą, mokėjo valstybei mokesčius. 
Taigi Teismui nekilo abejonių, jog pareiškėjas Lietuvoje užmezgė stiprius 
asmeninius, socialinius ir ekonominius ryšius, kas sudaro kiekvieno asmens 
privataus ir šeimos gyvenimo esmę. Tačiau Teismas pripažino, kad nors dėl 
teisminių procesų pareiškėjas ir jo šeima ilgą laiką patyrė teisinį netikrumą, 
vis dėlto pareiškėjas faktiškai nebuvo deportuotas, nebuvo ir kitaip suvaržytas 
jo asmeninis ir šeimyninis gyvenimas Lietuvoje. Todėl atsižvelgęs į byloje 
nustatytų aplinkybių visumą, Teismas sprendė, kad suteiktas leidimas nuolat 
gyventi Lietuvoje yra adekvati ir pakankama priemonė pareiškėjo dvasiniams 
išgyvenimams kompensuoti.

Pasisakydamas dėl skundo dalies, susijusios su tariamu teisės į teisingą 
bylos nagrinėjimą pažeidimu, Teismas priminė, kad Konvencijos 6 straipsnio 
1 dalis nėra taikoma teisės aktams, reglamentuojantiems asmens pilietybės 
klausimus, Konvencija jokių teisių į pilietybę pareiškėjui negarantuoja. 
Pareiškėjas taip pat skundėsi dėl jo  šmeižimo spaudoje ir teigė, kad valstybė 
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nesugebėjo tinkamai patraukti atsakomybėn ir nubausti jį šmeižusio 
žurnalisto. Šiame kontekste Teismas priminė, kad Konvencija nesuteikia 
teisės patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar nuteisti už nusikaltimą 
trečiojo asmens. Be to, nors prokuratūra atsisakė iškelti baudžiamąją bylą, 
pareiškėjui buvo nurodyta galimybė kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl 
šmeižimo privataus kaltinimo tvarka, kuo pareiškėjas ir pasinaudojo. Taigi ši 
skundo dalis buvo atmesta kaip nepriimtina pagal Konvencijos 35 straipsnio 
3 ir 4 dalis. Pareiškėjo skundo dalis dėl Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo 
Konvencijos 37 straipsnio prasme Teismo laikyta išspręsta ir iš Teismo bylų 
sąrašo išbraukta. 

4.5. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. vasario 17 d. sprendimas 
byloje Andrle prieš Čekijos Respubliką (pareiškimo Nr. 6268/08)

Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas nustatė, kad Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsnis 
(diskriminacijos uždraudimas), taikomas kartu su 1 protokolo 1 straipsniu 
(nuosavybės apsauga), pažeistas nebuvo.

Apžvelgiama byla aktuali tuo, kad joje pasisakoma dėl pensijų sistemos, 
pagal kurią vyrams ir moterims, kurie rūpinasi vaikais, pensija mokama 
sulaukus skirtingo amžiaus, teisėtumo Konvencijos požiūriu.

Faktinės aplinkybės

Apžvelgiamoje byloje pareiškėjas buvo Čekijos pilietis Augustinas 
Andrle (gim. 1946 m.), gyvenantis Čekijos Respublikoje. Po skyrybų 
pareiškėjas nuo 1998 m. globos pagrindais rūpinosi dviem savo vaikais, 
gimusiais 1982 ir 1985 m., kol jie sulaukė pilnametystės. 2003 m., būdamas 
57 metų amžiaus, pareiškėjas kreipėsi į Čekijos Respublikos Socialinės 
apsaugos institucijas dėl valstybinės pensijos skyrimo. Augustino Andrle  
prašymas buvo atmestas argumentuojant tuo, kad jis nebuvo sulaukęs 
įstatymų reikalaujamo pensinio amžiaus. Pagal Pensijų socialinio draudimo 
įstatymą toks amžius jam turėjo būti 61 metai ir dešimt mėnesių. Skirtingai 
nei moterims, pensinis amžius dėl to, jog vyras augino vaikus, negalėjo būti 
sumažintas. Pareiškėjo skundai nacionaliniuose teismuose buvo atmesti, 
iš esmės nurodant tai, kad Konstitucinis Teismas yra pripažinęs, jog aktuali 
teisės norma nėra diskriminuojanti.

Pareiškėjas, remdamasis Konvencijos 14 straipsniu, taikomu kartu su 
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1 protokolo 1 straipsniu, skundėsi diskriminacine pensijų sistema Čekijos 
Respublikoje.

 
Neoficiali sprendimo apžvalga

Teismas priminė, kad Konvencijos 14 straipsnis nedraudžia valstybėms 
narėms priimti teisės aktus, skirtingai traktuojančius tam tikrų grupių 
asmenis. Tai gali būti daroma, siekiant ištaisyti „faktinę nelygybę“ tarp jų. 
Esant tam tikroms aplinkybėms, nesugebėjimas teisinio reguliavimo būdu 
tinkamai diferencijuoti visuomeninius santykius, netgi gali lemti Konvencijos 
14 straipsnio pažeidimą (žr., pvz., sprendimą Thlimmenos prieš Graikiją, 
pareiškimo Nr. 34369/97, 44 par., ECHR 2000-IV). Elgesys gali būti laikomas 
diskriminuojančiu, jeigu jis neturi objektyvaus ir pagrįsto pateisinimo, 
jeigu juo nėra siekiama teisėto tikslo ir jeigu taikomos priemonės nėra 
proporcingos siekiamiems tikslams (žr., pvz., sprendimą Van Raalte prieš 
Olandiją, 39 par., Reports 1997-I). 

Teismas pažymėjo, kad skirtingai nuo kitų socialinių išmokų, kiekvienas 
visuomenės narys, sulaukęs pensinio amžiaus, turi teisę kreiptis dėl pensijos 
skyrimo. Būdingi pensijų sistemos bruožai – stabilumas ir patikimumas – 
suteikia galimybę planuoti šeimą ir karjerą. Atsižvelgęs į tai, Teismas atkreipė 
dėmesį, kad pensijų sistemų pakeitimai turi būti atliekami palaipsniui, 
atsargiai ir racionaliai. Priešingas požiūris galėtų kelti grėsmę socialinei 
taikai, pensijų sistemos prognozuotumui ir teisiniam tikrumui. Nagrinėtu 
atveju teisės aktuose nustatyta galimybė sumažinti moterų pensinį amžių 
buvo nulemta konkrečių istorinių aplinkybių, kurios buvo paplitusios ir 
reikšmingos tuometinės socialistinės Čekoslovakijos realijoms. Tai buvo kaip 
priemonė, turinti teisėtą tikslą – kompensuoti nelygybę ir sunkumus, kuriuos 
patiria moterys (tą, be kita ko, lėmė susiformavęs šeimos modelis: moterys 
dirbo visą dieną, rūpinosi vaikais ir namų ūkiu). Be to, moterų atlyginimai 
ir pensijų išmokos buvo mažesnės nei vyrų. Todėl, Teismo manymu, Čekijos 
pensijų sistema buvo racionali, objektyviai pateisinama ir gali būti taikoma iki 
tol, kol pasikeitus socialinėms ir demografinėms aplinkybėms, bus atsisakyta 
tokio požiūrio į moteris. Dėl nurodytų priežasčių Europos Žmogaus Teisių 
Teismas Konvencijos pažeidimų nagrinėtu atveju nenustatė.
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5. Užsienio teismų sprendimų apžvalga

5.1. Vokietijos Federalinio Administracinio Teismo sprendimo apžvalga

2011 m. vasario 24 d. Vokietijos Federalinio Administracinio Teismo 
sprendimas byloje Nr. BVerwG 10 C 3.101

Šioje byloje Vokietijos Federalinis Administracinis Teismas 
(toliau – ir Teismas) sprendė klausimą dėl pabėgėlio statuso asmenims 
panaikinimo, kai išnyksta aplinkybės, dėl kurių šis statusas buvo 
suteiktas.

Apžvelgiamame sprendime nustatyta, kad pareiškėjai (sutuoktiniai), 
Irako piliečiai, 2002 metų sausį atvyko į Vokietiją ir paprašė prieglobsčio, be 
kita ko, nurodydami aplinkybę, jog priklauso opozicinei partijai, dėl ko kilmės 
šalyje (Irake) yra persekiojami. Nors  Vokietijos kompetentinga institucija 
atsisakė tenkinti šį prašymą, ji vis dėlto, nustačiusi, kad pastarieji asmenys 
Irake būtų persekiojami vien dėl to, kad pasiprašė politinio prieglobsčio kitoje 
valstybėje, pripažino, jog pareiškėjai atitiko visas sąlygas įgyti pabėgėlio statusą. 
Žlugus Sadamo Huseino režimui, 2004 metų rugsėjį Vokietijos Federalinė 
migracijos ir pabėgėlių reikalų tarnyba pradėjo pabėgėlio statuso atšaukimo 
procedūrą dėl pasikeitusios politinės padėties Irake ir 2005 metų sausį šį 
statusą panaikino. Pastarąjį sprendimą ši institucija priėmė vadovaudamasi 
nacionalinės teisės nuostatomis, nustatančiomis, jog suteiktas pabėgėlio statusas 
nedelsiant atšaukiamas, kai nebeegzistuoja sąlygos, dėl kurių jis (statusas) buvo 
pagrįstas. Ypatingai tai aktualu tuomet, kai nebėra aplinkybių, dėl kurių ši teisė 
į prieglobstį ar pabėgėlio statusas užsieniečiui buvo suteikti, ir jis nebegali 
atsisakyti naudotis savo pilietybės valstybės apsauga.

Dėl tokio sprendimo pareiškėjai pateikė skundą, kurį pirmosios 
instancijos teismas tenkino, iš esmės konstatuodamas, kad dėl nesaugios 
padėties Irake negalėjo būti padaryta išvada, jog įvyko ilgalaikis ir stabilus 
situacijos pasikeitimas, pateisinantis suteikto pabėgėlio statuso panaikinimą. 
Minėtai tarnybai padavus apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas 
šį sprendimą pakeitė, todėl pareiškėjai kasaciniu skundu kreipėsi į Teismą, 

1 http://www.bverwg.de/media/archive/8361.pdf 
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prašydami palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą.
Nagrinėdamas šį ginčą Teismas rėmėsi Teisingumo Teismo 2010 m. 

kovo 2 d. didžiosios kolegijos prejudiciniame sprendime sujungtose bylose 
Aydin Salahadin Abdulla ir kt. (C-175/08, C-176/08, C-178/08 ir C-179/08) 
pateiktu 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) nuostatų aiškinimu, 
pabrėždamas, kad minėtos nacionalinės teisės nuostatos turi būti aiškinamos 
ir taikomos kartu su Direktyvos 11 straipsnio 1 dalies e punktu2.

Šiuo aspektu Teismas sprendė, kad asmens turėtas pabėgėlio statusas gali 
būti atšauktas, kai, atsižvelgiant į atitinkamoje trečiojoje šalyje įvykusį svarbų ir 
nelaikino pobūdžio aplinkybių pasikeitimą, nebėra aplinkybių, kuriomis buvo 
grindžiama pabėgėlio persekiojimo baimė dėl vienos iš Direktyvos 2 straipsnio 
c punkte nurodytų priežasčių, ir kuriomis remiantis šis statusas buvo pripažintas 
bei nėra kitų priežasčių, dėl kurių jis turėtų baimintis persekiojimo pastarosios 
Direktyvos nuostatos prasme. Paprastai aplinkybių pasikeitimas nelaikomas esąs 
laikino pobūdžio tik tokiu atveju, kai asmens kilmės valstybė ar kitas Direktyvos 
7 straipsnio 1 dalyje  nurodytas apsaugos teikėjas ėmėsi pagrįstų priemonių 
užkirsti kelią persekiojimui, dėl kurio buvo suteiktas pabėgėlio statusas. 
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, turi būti atliekamas vertinimas atsižvelgiant į Direktyvos 11 
straipsnio 2 dalį, t. y. turi būti išnagrinėjama, ar aplinkybių pasikeitimas yra toks 
svarbus ir nelaikino pobūdžio, kad pabėgėlio baimė būti persekiojamu nebėra 
pagrįsta, o ne atliekamas vertinimas kaip sprendžiant klausimą dėl pabėgėlio 
statuso suteikimo (naujos apsaugos suteikimo).

Remdamasis šiuo aiškinimu, Teismas pripažino, kad apeliacinės 
instancijos teismas buvo teisus teigdamas, kad persekiojimo grėsmė, del kurios 
pareiškėjams buvo suteiktas pabėgėlių statusas, nuvertus Sadamą Huseiną ir 
jo režimą, nustojo egzistuoti nuolatinai. Nauja Irako valdžia bei kiti apsaugos 
teikėjai nebetaiko persekiojimo priemonių asmenims, kurie pasiprašė politinio 
prieglobsčio kitose valstybėse. Kitaip tariant, buvo imtasi pakankamų veiksmų 

2 Ši nuostata įtvirtina, 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“.
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galutinai užkirsti kelią bet kokiam persekiojimui, dėl kurio pareiškėjams 
ir buvo suteiktas pabėgėlio statusas. Tačiau, kaip pažymėjo Teismas,  tai 
nereiškia, kad aplinkybių, dėl kurių buvo suteiktas pabėgėlio statusas 
išnykimas, savaime leidžia teigti, jog kitos asmens nurodomos aplinkybės, dėl 
kurių jis gali būti persekiojamas kilmės valstybėje, yra nepagrįstos.

Iš bylos buvo matyti, kad pareiškėjas nurodė kitas nei tos, dėl kurių buvo 
suteiktas pabėgėlio statusas, aplinkybes, susijusias su galimu persekiojimu jiems 
grįžus į Iraką, tačiau žemesnės instancijos teismas neleido pareiškėjui pasisakyti 
šiuo klausimu ir minėtų argumentų iš esmės nevertino. Kasacinės instancijos 
teismas atkreipė dėmesį į pareiškėjo argumentus dėl jo priklausymo opozicinei 
„Demokratinei liaudies partijai“ dar prieš išvykstant iš Irako, ir kad net po 
buvusios valdžios nuvertimo šios partijos šalininkai susiduria su persekiojimu. 
Teismas pažymėjo, kad nors pareiškėjams pabėgėlio statusas buvo suteiktas 
ne dėl šios aplinkybės, ji vis vien buvo susijusi su priešingos tuometiniam 
Irako režimui politinės nuomonės reiškimu, kaip ir kitai valstybei pateiktas 
prašymas suteikti politinį prieglobstį. Todėl Teismas panaikino apeliacinės 
instancijos teismo sprendimą ir perdavė bylą šiam teismui nagrinėti iš naujo, 
pabrėždamas būtinybę išsiaiškinti šių aplinkybių pagrįstumą bei jų sąsajumą su 
aplinkybėmis, dėl kurių pareiškėjams buvo suteiktas pabėgėlio statusas.

5.2. Vokietijos Federalinio Finansų Teismo sprendimo apžvalga

2011 m. sausio 12 d. Vokietijos Federalinio Finansų Teismo  
sprendimas byloje Nr. XI R 9/083

Šioje byloje Vokietijos Federalinis Finansų Teismas (toliau – ir 
Teismas) sprendė klausimą dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio (toliau – 
ir PVM), sumokėto už naujo statinio statybą, atskaitą, kai šis statinys, kaip 
gyvenamosios patalpos, skiriamas naudoti PVM mokėtojo (neribotos 
civilinės atsakomybės įmonės) vadovams, kurie taip pat yra šios įmonės 
akcininkai.

Apžvelgiamame sprendime nustatyta, kad pareiškėjas buvo Vokietijos 
Federacijoje įsteigta tarptautinė krovinių pervežimo kompanija (toliau – ir 
Kompanija), kuri 1997 metais įsigijo žemės sklypą su pastatais, ir juos naudojo 
savo ekonominei veiklai vykdyti. Įsigytame žemės sklype taip pat buvo iki 
rūsio lygio nugriautas gyvenamasis pastatas, kurį Kompanija savo lėšomis 
3 http://www.juradmin.eu/docs/DE01/DE01000588.pdf 
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atstatė ir skyrė dviems Kompanijos direktoriams, kurie buvo sutuoktiniai ir 
šios įmonės savininkai (akcininkai), nemokamai naudotis kaip rezidencija. 
Pateiktose pirminėse ir patikslintose PVM deklaracijose minėta Kompanija 
paprašė mokesčių administratoriaus pripažinti teisę į sumokėto PVM, susijusio 
su minėto gyvenamojo pastato atstatymu, atskaitą. Kadangi  mokesčių 
administratorius atsisakė tenkinti šį prašymą, Kompanija kreipėsi į teismą.

Pirmosios instancijos teismas patenkino pareiškėjo (mokesčių mokėtojo) 
skundą, be kita ko, pažymėjęs, jog Kompanija turi teisę į minėtą atskaitą, nes 
ginčo turtas buvo šios ekonominę veiklą vykdančios įmonės balanse (jos 
nuosavybė), o tokio turto suteikimas net ir nemokamai naudotis darbuotojams 
yra pripažįstama apmokestinama veikla. Tačiau apeliacinės instancijos teismas 
panaikino šį sprendimą ir, pažymėjęs būtinybę surinkti bei įvertinti papildomus 
įrodymus,  grąžino skundą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Teismas pažymėjo, kad Kompanijos savininkų (akcininkų) nemokamas 
išimtinis naudojimasis jai priklausančiu gyvenamuoju pastatu negali būti 
priskiriamas PVM mokėtojo ekonominei veiklai, nes tokia veikla nėra 
tiesiogiai skirta pajamoms uždirbti. Iš tiesų, jeigu gyvenamasis pastatas būtų 
skirtas išimtinai PVM mokėtojo savininkų asmeniniam (kaip rezidencija) 
ir nemokamam naudojimui, toks pastatas negalėtų būti pripažintas įsigytu 
apmokestinamajai veiklai vykdyti. Kadangi nagrinėjamuoju atveju visas 
pastatas buvo naudojamas išimtinai minėtų asmenų asmeniniams poreikiams 
tenkinti, Teismo teigimu, nebuvo pagrindo šį pastatą vertinti kaip naudojamą 
mišriai veiklai. Aptariamas pastato naudojimas apėmė visai kitus tikslus nei 
numatyti 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB 
6 straipsnio 2 dalies a punkte, nustatančiame, kad paslaugų teikiamų už 
atlygį sąvoka apima prekių, sudarančių verslui skirto turto dalį, naudojimą 
apmokestinamojo asmens arba jo darbuotojų privatiems poreikiams arba jų 
naudojimą ne verslo tikslams, kai pridėtinės vertės mokestis už tas prekes 
buvo visiškai ar iš dalies atskaitytas.

Vis dėlto Teismas taip pat pažymėjo, kad Teisingumo Teismas  2009 
m. vasario 12 d. prejudiciniu sprendimu byloje VNLTO, C-515/07 iš esmės 
pripažino, jog juridinis asmuo, kaip verslo subjektas, turi tokias pačias 
galimybes įsigytą objektą naudoti mišriai veiklai, kaip ir fiziniai asmenys, 
t. y. pastarąjį objektą naudoti ir ne apmokestinamai veiklai. Tai, Teismo 
teigimu, reiškia, kad juridinis asmuo taip pat turi priimti atskirą sprendimą 
dėl atitinkamo turto naudojimo ekonominei veiklai, t. y. taikomas toks pats 
principas, kaip ir fiziniams asmenims. Pastarojo sprendimo priėmimas (jo 
buvimas) turi būti pagrįstas objektyviais įrodymais.
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Priedai

Raidinė dalykinė rodyklė

Akcizas – akcizo mokestis alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams – 2.3.1.1 (I dalis).
Alkoholis – žr. Akcizas.
Aplinka – poveikio aplinkai vertinimas – E 3.3.2 (III dalis).
Atleidimas – 2.6.2. (I dalis).
Auditorius – 1.1. (I dalis).
Cigaretės – elektroninės cigaretės – 2.8.2. (I dalis).
Darbingumas – darbingumo lygio nustatymas – 2.1.6. (III dalis).
Direktyva – 2.3.2. (I dalis), E 3.1. (III dalis), E 3.2. (III dalis), 5. (III dalis).
Diskrecija – 2.4.1. (I dalis), 2.5.2. (I dalis).
Diskriminacija – diskriminacijos uždraudimas – 4.5. (III dalis).
Egzaminas – kvalifikacinis egzaminas – 1.1. (I dalis).
Ekonominė veikla – 5.2. (III dalis).
Energija – 2.10.1. (I dalis), energijos ištekliai – 1.6. (I dalis).
Garantija – valstybės garantija – 2.2.2. (III dalis).
Ginčas – administracinių ginčų komisija – 2.11.1. (I dalis).
Gyvybė – 2.5.2. (I dalis).
Importas – iš trečiųjų šalių importuojamų prekių atleidimas nuo akcizo – 2.3.1. (I 
dalis).
Individualus administracinis aktas – 2.3.4. (I dalis), 2.6.1. (I dalis).
Išlaidos – atstovavimo išlaidos – 2.5.1. (I dalis), bylinėjimosi išlaidos – 2.12.1. (I dalis), 
2.12.3. (I dalis), 2.12.4. (I dalis).
Išmoka – išmoka savivaldybės tarybos nariams – 1.7. (I dalis), išeitinė išmoka – 2.2.1. 
(I dalis).
Įrodinėjimas – 2.1.1. (I dalis), 1. (III dalis).
Įskaitymas – E 3.2. (III dalis).
Kalba – valstybės narės kalba – E 3.1. (III dalis).
1 Skaičiais ir taškais tarp jų pažymėtas Vyriausiojo administracinio teismo nutarčių, nutarimų, 

sprendimų ir kitų dokumentų indeksas leidinyje.
2 Raidė „E“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą ar 

prejudicinį sprendimą.
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Kalinys – 4.2. (III dalis), kalinio lygtinis paleidimas – 2.2.4. (III dalis).
Kankinimas – kankinimo uždraudimas – 4.1. (III dalis), 4.2. (III dalis).
Karys – 2.12.2. (I dalis).
Karkasas – gamtinis karkasas – 1.11. (I dalis).
Kompensacija – kompensacija pareigūno sveikatos sutrikdymo atvejais – 2.6.1. (I 
dalis).
Konfliktas – 2.1.1. (I dalis).
Konkurencija – sąžiningos konkurencijos laisvė – 2.4.1. (I dalis).
Konsultavimas – mokesčių mokėtojo konsultavimas – 1. (III dalis).
Kontrolė – administracinių sprendimų teisminė kontrolė – II dalis.
Konvencija – Orhuso konvencija – E 3.3. (III dalis), Europos žmogaus teisių 
konvencija – 2.5.2. (I dalis), 4. (III dalis).
Kraštovaizdis – 1.5. (I dalis).
Leidimas – leidimas prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose – 1.13. (I dalis).
Licencija – licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais panaikinimas – 
2.8.1. (I dalis).
Liga – ligos pašalpa – 2.2.1. (I dalis).
Mokestis – mokesčių mokėtojas – 1. (III dalis), 5.1. (III dalis), mokestinė prievolė – 
1. (III dalis), mokestiniai teisiniai santykiai – II skyrius, mokestinė permoka – 1. (III 
dalis), pridėtinės vertės mokestis – 2.3.2. (I dalis), E 3.2. (III dalis), 5.2. (III dalis), 
pridėtinės vertės mokesčio atskaita – 2.3.2. (I dalis), mokesčių mokėtojų lygybės 
principas – 1. (III dalis), apmokestinimo aiškumo principas – 1. (III dalis), mokestinė 
nepriemoka – 2.3.4. (I dalis), mokestinis patikrinimas – 2.3.3. (I dalis), žr. Senatis.
Nedarbingumas – laikinas nedarbingumas – 2.2.1. (I dalis).
Norminis administracinis aktas – 1. (I dalis), norminio teisės akto paskelbimas – 
1.11. (I dalis).
Nuobauda – administracinė nuobauda – 2.1.1. (III dalis), drausminė nuobauda – 
2.12.2. (I dalis).
Nuoma – valstybinės žemės nuoma – 1.8. (I dalis).
Nuosavybė – nuosavybės apsauga – 4.5. (III dalis).
Nusižengimas – tarnybinis nusižengimas – 2.6.2. (I dalis).
Organizacija – visuomeninė organizacija – E 3.3. (III dalis).
Pabėgėlis – pabėgėlio statuso atšaukimas – 5.1. (III dalis), pagrįsta prieglobsčio 
prašytojo baimė – 2.1.1. (I dalis), 5.1. (III dalis), žr. Sulaikymas.
Pagalba – valstybės garantuojama teisinė pagalba – 2.9.1. (I dalis), 2.2.1. (III dalis), 
antrinė teisinė pagalba – 2.9.1. (I dalis).
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Pajamos – negautos pajamos – 2.5.1. (I dalis).
Palūkanos – E 3.2. (III dalis).
Paslaugos – viešosios paslaugos – 2.4.1. (I dalis).
Pavedimas – pavedimas atlikti mokestinį patikrinimą – 2.3.3. (I dalis).
Pažeidimas – administracinis teisės pažeidimas – 2.1.1. (III dalis), 2.1.5. (III dalis), 
2.2.3. (III dalis), pažeidimo nustatymo diena – 2.8.1. (I dalis).
Pensija – 4.5. (III dalis).
Persekiojimas – 2.1.1. (I dalis), 5.1. (III dalis).
Pilietybė – Europos Sąjungos pilietybė – E 3.4. (III dalis).
Pirkimai – viešieji pirkimai – 2.4.1. (I dalis), 2.5.1. (I dalis).
Plėtra – kaimo plėtra – 1.3. (I dalis), 1.4. (I dalis).
Pravaikšta – priverstinė pravaikšta – 2.2.1. (III dalis).
Prieglobstis – prieglobsčio prašytojas – 2.1.1. (I dalis), 4.1. (III dalis), 5.1. (III dalis).
Prievarta – prievartos priemonės – 2.5.2. (I dalis).
Principas – konstitucinis teisinės valstybės principas – 1.1. (I dalis), 1.2. (I dalis), 1.3. 
(I dalis), 1.4. (I dalis), 1.5. (I dalis), 1.6. (I dalis), 1.8. (I dalis), teisės aktų hierarchijos 
principas – 1.3. (I dalis), įstatymų viršenybės principas – 1.3. (I dalis), 1.4. (I dalis), 1.5. 
(I dalis), 1.8. (I dalis), 1.11. (I dalis), 2.3.4. (I dalis), teisingumo principas – 1.4. (I dalis), 
1.8. (I dalis), 1. (III dalis), sąžiningumo principas – 1.8. (I dalis), protingumo principas 
– 1.8. (I dalis), 2.1.1. (I dalis), 12.2.1. (I dalis), 2.12.3. (I dalis), proporcingumo principas 
– 1.4. (I dalis), 1.5. (I dalis), 2.5.2. (I dalis), II dalis, E 3.2. (III dalis), nuosavybės 
neliečiamumo principas – 1.5. (I dalis), veiklos skaidrumo principas – 1.8. (I dalis), 1.13. 
(I dalis), 2.4.1. (I dalis), asmens lygybės įstatymui principas – 1.8. (I dalis), teisėtumo 
principas – 1.11. (I dalis), 2.3.4. (I dalis), nepiktnaudžiavimo valdžia principas – 1.11. (I 
dalis), teisėtų lūkesčių principas – 2.2.1. (I dalis), 2.9.1. (I dalis), II dalis, E 3.2. (III dalis), 
nediskriminavimo ir vienodo požiūrio principas – 2.4.1. (I dalis), proceso efektyvumo 
principas – 2.12.1. (I dalis), proceso ekonomiškumo principas – 2.12.4. (I dalis).
Reikalavimas – reikalavimo užtikrinimo priemonė – 2.12.3. (I dalis).
Reklama – paslėpta reklama – E 3.5. (III dalis).
Rinkimai – rinkimų biuletenių perskaičiavimas – 2.7.1. (I dalis), savivaldybių tarybų 
rinkimai – 2.7.1. (I dalis).
Rinkliava – 1.13. (I dalis).
Rūkymas – 4.2. (III dalis).
Sandoris – vidaus sandoris – 2.4.1. (I dalis).
Sankcija – ekonominė sankcija – 2.8.1. (I dalis).
Saugomos teritorijos – 1.11. (I dalis).
Saugumas – viešasis saugumas – 2.5.2. (I dalis).
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Savivaldybės taryba – 1.7. (I dalis), 2.4.1. (I dalis), savivaldybių veiklos laisvės ir 
savarankiškumo principas – 1.8. (I dalis), išmokos savivaldybės tarybos nariams – 1.9. 
(I dalis), 2.10.1. (I dalis). 
Senatis – mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatis – 1. (III dalis).
Sprendimas – prejudicinis sprendimas – 2.3.2. (I dalis), ekspertinis sprendimas – 2.6.1. 
(I dalis), galutinis teismo sprendimas – 2.12.3. (I dalis), administracinis sprendimas – 
II dalis.
Statyba – 2.1.4. (III dalis).
Sulaikymas – pabėgėlio sulaikymas – 4.1. (III dalis).
Sutartis – paslaugų sutartis – 2.5.1. (I dalis).
Sveikata – 2.5.2. (I dalis), 4.3. (III dalis), visuomenės sveikata – 2.8.2. (I dalis), žr. 
Kompensacija.
Šiluma – šilumos kainų perskaičiavimas – 2.10.1. (I dalis).
Švietimas – švietimo įstaigos – 1.12. (I dalis).
Tabakas – tabako gaminiai – 2.8. (I dalis).
Tarnyba – karo tarnyba – 2.1.1. (I dalis), vidaus tarnyba – 2.3.4. (I dalis).
Tarša – 1.10. (I dalis), 4.3. (III dalis), „Teršėjas moka“ principas – 1.10. (I dalis).
Teisė – teisė į teisminę gynybą – 2.3.3. (I dalis), 2.10.1. (I dalis), E 3.3. (III dalis), teisė į 
teisingą teismo procesą – 2.12.3. (I dalis), teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę 
– 4.1. (III dalis), teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą – 4.3. (III dalis), 4.4. (III 
dalis).
Teismingumas – 2. (III dalis).
Tyrimas – ikiteisminis tyrimas – 2.1.7. (III dalis).
Transliavimas – televizijos programų transliavimas – E 3.5. (III dalis).
Turtas – turto administratorius – 2.2.5. (III dalis).
Ūkinė veikla – ūkinės veiklos laisvė – 2.8.2. (I dalis).
Universitetas – 2.2.6. (III dalis).
Vaikas – mokestis už vaiko išlaikymą – 1.12. (I dalis).
Vanduo – vandens telkiniai – 1.5. (I dalis), karšto vandens apskaita – 1.6. (I dalis), 
viešieji vandens tiekėjai – 1.10. (I dalis).
Vardas – pareigūno vardo pažeminimas – 2.6.2. (I dalis).
Vartotojas – laisvasis vartotojas – 1.2. (I dalis).
Viešasis administravimas – 2.3.4. (I dalis).
Vilkinimas – 2.5.1. (I dalis).
Žala – 2.1.5. (III dalis), turtinė žala – 2.5.1. (I dalis).
Žemė – valstybinė žemė – 2.1.3. (III dalis), žr. Nuoma.
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Santrumpos

AB akcinė bendrovė
ABTĮ Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
angl. angliškai
ATPK Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
b. l.  bylos lapas
BAD bendrieji administraciniai dokumentai
BK Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
BPK Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
BVPŽ bendras viešųjų pirkimų žodynas
CK Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
CMEK Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro 

Centrinės medicinos ekspertizės komisija
CPK Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
ct centas
d. diena, dalis
DK Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
doc. docentas
dr. daktaras
EB Europos Bendrija
EEB Europos Ekonominė Bendrija
ES Europos Sąjunga
ESTT Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
ETT Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
EŽTK Europos žmogaus teisių konvencija
EŽTT Europos Žmogaus Teisių Teismas
EŽŪOGF Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas
FM Lietuvos Respublikos finansų ministerija
g. gatvė
GA generalinis advokatas
gim. gimęs
GPMĮ Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
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Santrumpos

ha hektaras
IĮ individuali įmonė
JAV Jungtinės Amerikos Valstijos
k. kalba
ketv. ketvirtis
kub. kubas
kv. kvadratas
kWh kilovatvalandė
l. lapas
LR Lietuvos Respublika
Lt litas
LVAT Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
m metras
m. metai
MAĮ Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
mėn. mėnuo
min. minutė
mln. milijonas
MMA minimali mėnesinė alga
MWh megavatvalandė
NMA Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Nr. numeris
p. punktas, puslapis
pan. panašiai
par. paragrafas
pareišk. pareiškimas
pastr. pastraipa
proc. procentas
prof. profesorius
PSDF Privalomojo sveikatos draudimo fondas
psl. puslapis
PVM pridėtinės vertės mokestis
pvz. pavyzdžiui
reg. registracija
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Rink. rinkinys
SESV Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo
STĮ Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
str. straipsnis
STT Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
ŠŪĮ Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas
t. y. tai yra
t. t. taip toliau
t. tomas
TKĮ Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas
tūkst. tūkstantis
UAB uždaroji akcinė bendrovė
UTPĮ Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės padėties įstatymas
VAGK Vyriausioji administracinių ginčų komisija
VAĮ Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
val. valanda
valst. valstybinis
VGTPT valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba
VGTPTĮ Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 

įstatymas
VĮ valstybės įmonė
VKEKK Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
VLF vaikų ligoninės filialas
VLK Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos
VMI valstybinė mokesčių inspekcija
VMVT Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
vnt. vienetas
vok. vokiškai
VPĮ Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
VPK vyriausiasis policijos komisariatas
VRK Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
VRM Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
VSAT Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos
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VSDF Valstybinio socialinio draudimo fondas
VSDFV Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
VSĮ Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
VST Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
VšĮ viešoji įstaiga
VTAKT Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 
VU Vilniaus universitetas
Žin. Valstybės žinios
žr. žiūrėti
ŽŪM Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
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